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  א 
 
 

ם מן הישוב ביחס לאדם  אד
 3 ................................ הסביר 

ביחס לאדם מן   ם סביראד
 1 ............................... היישוב 
חניה בתחנת   –אוטובוס 

אוטובוס לאחר שעת  
 1-ת .................... גמר השירות 

  פרטים מסירת – אוטובוס
  – אוטובוס נהג  י"ע

  בעניין( 423)  התקנה
  האוטובוס נהג זיהוי
  מחובת גורעת   אינה

  144 בתקנה ההזדהות
  – תעבורה. לתק

 621-ת ......................   לחומרה
מעבר   – קטלני – אוטובוס
  בינונית רשלנות – חציה

מאסר   – העונש –
 – בעבודות שירות

 1911-ת ....................... לקולא 
  דרכים   תאונת   –  אוטובוס 

  הסעת   –  קטלנית 
  במגרש   לאחור   אוטובוס 

  מרכזית   בתחנה   –  חניה 
 925-ת .....................   –  זיכוי   –

 3 ................................... טובוס או
הנאשם טען   –אוטומטיזם 

כי חש ברע והתעלף ולכן  
נגרמה התאונה שלא  

 1451-ת ......... זיכוי  –בשליטתו 
הנאשמת   – אוטומטיזם

לחצה על הגז בעקבות  
  – תאונה ראשונה
 1911-ת  .. זיכוי – בהעדר רצייה

ניתן להוכיח   –אוטומטיזם 
אוטומטיזם עקב איבוד  

הכרה גם ללא תיעוד  
 1-ת .....................רפואי תומך 

 6............................... טומטיזם או
עצם    –אוכלוסייה מיוחדת  

החריגה מהכמות  
המותרת בהתחשב  

נהג צעיר,  -הג בהיות הנ 
אינה מצדיקה בהכרח  
פסילת רישיונו עד תום  

 1619-ת  ..... –לקולא    –הליכים  
 9..................... ( ומרה)לח – פנועאו

הזזתו "בכוח    –אופנוע 
 3-ת ............. הגוף" אינה נהיגה 

 3-ת ........... פנייה שמאלה  –אופנוע 
  זכות   –  קטלני   –  אופנוע 

  שמאלה   בפניה   קדימה 
-  מוגבל   ראיה   שדה   –

 926-ת .......................   –  זיכוי 
אופניים   – אופניים

אינם רכב    – חשמליים
מנועי ואינם חייבים  

 1916-ת  .................. בביטוח
ים  אופני –אופניים 

פגיעה על  –חשמליים 
חבלה של   –המדרכה 

 1277-ת ..... מידת העונש  –ממש 
אופניים עם מנוע   –אופניים 
אופניים   –עזר 

 3-ת .... תיקון לחוק  –חשמליים 
אופניים עם   –אופניים 

 1781-ת .................... מנוע עזר
הצעה לתקן    –אופניים 

החוק ולאפשר רכיבת  
 4-ת ....... אופניים על שול הדרך 

  אנשים הרכבת  – אופניים
 621-ת .................   ופנייםא על

  רוכב  הרשעת  – אופניים
  תאונת בגרימת אופניים
  – נפגע הרוכב בה דרכים

  הרכב  נהג  תמיד לא
 623-ת ..... לקולא  – אשם הפוגע
לרוכבי   –קסדה  –אופניים 

 3-ת ........................... אופניים 
 621-ת ...............   קסדה – אופניים
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  –רוכב אופניים  –אופניים 
 3-ת ............................ לקולא 

  – חשמליים אופניים
  חוקית  לא בהם הנהיגה

 625-ת .................... לחומרה  –
  –  חשמליים   אופניים 

 928-ת ..........   –  בנדון   התקנות 
 12 .................................. פניים או
 13 .................................... רות או
 15 ................................... תיות או
 15 ........ (קירת נאשם)בח – הרהאז

  הקריטריונים   –  אזהרה 
 משטרת   של   לאזהרה 
 929-ת .....................   –  ישראל 

 8-ת ......... נהלי המשטרה  –אזהרה 
 8-ת ................................ אזיקים 
סטה עם רכבו   –אזעקה 

עקב אזעקה ופגע ברוכב  
  –ע קשה אופנוע שנפצ

הפסילה המנהלית  
 1781-ת .......... לקולא  –בוטלה 

 15 .................................... רחי אז
  –הסעת רכב לאחור  –אחור 

משננקטו אמצעי  
זהירות בעת הסעת  

לא קמה   –הרכב לאחור 
  –הצדקה להרשעה 

 1452-ת .......................... זיכוי 
הסעת רכב לאחור   –אחור 

  –ופגיעה באדם 
המערער עשה שימוש  
-באמצעים המתחייבים

 1451-ת .......................... זיכוי 
  – לאחור עהנסי  – אחורנית

  – דרכים תאונת
  אינה האחריות
  פגע  הנאשם – מוחלטת
  ולא  מצרכים בעגלת
  הרגל הולכת אם ברור
  וכיצד  בעגלה אחזה
 1139-ת ............... זיכוי  – נפלה
 8-ת ........ נסיעה לאחור   –אחורנית 

 16 ................................. ורנית אח

 19 ....................... ידות הענישה אח
אחריות מוחלטת   –אחריות 

 9-ת ........................... )קפידה( 
 22 ...................... חריות מוחלטת א
 22 ........................ פלילית ת חריוא

 9-ת ......... לקולא  –אחריות קפידה 
  – מאסר – קפידה אחריות 
  מאסר להטיל  ניתן לא

  – זה מסוג  בעבירות
 621-ת ......................... לקולא 

 24 ........................ חריות קפידה א
 33 ..................... חריות שילוחית א

הימנעות   – אי הרשעה
מהרשעה ע"מ שלא  

להפעיל מאסר מותנה  
 1277-ת ..... לקולא   – חב הפעלה

 34 ........................... י התייצבות א
 41 ................................   י תנועהא
 34 ................................... יומים א
 35 ........................... יזון בענישה א

  האיזוק  – אלקטרוני איזוק
  חלופת אינו האלקטרוני

  ממש מעצר אלא מעצר
 1140-ת ..................... לקולא  –

  –מעצר  –איזוק אלקטרוני 
בוטלה הדרישה לאיזוק  

 10-ת ........................ לקולא  –
  –איחוד דיון  –איחוד 

מוצדק לאחד דיון  
במספר תיקי מהירות  

וזאת למען יעילות  
הדיון ומניעת בזבוז זמן  

 1453-ת .......... לקולא  –שיפוטי 
התקבלה   – איחוד דיון

בקשה לאחד דיון )לא  
לצרף( במספר תיקי  
  – מהירות על פי צילום

 1279-ת ........................ לקולא 
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התקבלה   – איחוד דיון
בקשה לאחד דיון 

בארבעה תיקי קנסות  
נדחתה   – )מצלמה( 

טענת המאשימה כי  
המדובר בהתחמקות  

  – משיטת הניקוד
 1919-ת ....................... לקולא 

איחוד משפטים והשלכה  
  –על שיטת הניקוד  
הבקשה לאיחוד  

  –המשפטים התקבלה  
 1619-ת  ...................... לקולא 

דוחות    –איחוד תיקים  
 1620-ת  ........ לקולא   –מצלמה  

 35 .......................... יחוד תיקים א
 36 .................................... יחור א
 Impact .................. 37  – ימפקטא
 36 ............................... סה ניין כ א

חיוב   –אין להשיב לאשמה 
נאשם להשיב לאשמה  

בנסיבות שאינן  
מצדיקות זאת הינו  
פגיעה בזכותו של  

  –הנאשם להליך הוגן 
 11-ת .............................. זיכוי 

ין להשיב לאשמה בחלק  א
 39 ...................... מהאישומים 

 38 .................. ין להשיב לאשמה א
די להיות בני  "כ  – יסורא

חורין אנו משתעבדים  
 39 .................." חוקים ברצון ל

 39 .......................... יסור מוחלט א
  החובה  – שימוש איסור
"  הרכב את להעביר"

  לשם הינה בגרירה
  במוסך תיקונים ביצוע
  – ביצועם לאחר ולא

 1141-ת  .......................לקולא 

  לאחר   –  שימוש   איסור 
  צורך   אין   התיקון   ביצוע 
 למשרד   הרכב   את   לגרור 

  ביטול   לצורך ,  הרישוי 
 930-ת .....   –  לקולא   –  האיסור 

  ה נדחת  – שימוש איסור
  לרשות בקשה בהרכב
  החלטה על, ערעור
  בו ברכב שימוש לאסור

  הבעלים  של בנו נהג
  – שיכור בהיותו
 624-ת ......................   לחומרה

נהיגת רכב    –איסור שימוש 
שניתן עליו צו איסור  
שימוש הינה עבירה  

  –מסוג אחריות קפידה 
 13-ת .........................לחומרה 

נהיגת רכב    –איסור שימוש 
שנמסרה לגביו הודעה  

 11-ת ................................ כזו
 12-ת .... רכב ממוגן  –שימוש איסור 
  אין   –  ברכב   שימוש   איסור 

  שלא   ברכב   לנהוג   מניעה 
  –  שתוקן   לאחר   בגרירה 

 931-ת .................................. 
  –יסור שימוש ברכב א

 39 ...... עת נוסעים שלא כדין הס
  – האישום סעיף – אישום

  האישום סעיף כאשר
  קיימת  מתאים  אינו

  להתערבות הצדקה
 1142-ת ....... לקולא  – שיפוטית

  ביטול   –  מסירה   אישור 
  המערער   –  דין   סק פ 

  הינה   שהחתימה   הכחיש 
  פרטים   חוסר   –  שלו 

  –  המסירה   באישור 
  הוארך   להשפט   המועד 

 930-ת ..................   –  לקולא   –
 40 ........................ ישיות הנאשם א
 41 ........................ ישיות חיובית א
אכיפה  "  –כיפה א

 45 ......................... פתאומית" 
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האמצעי    –אכיפה בררנית 
הדיוני להעלאת דרישה  

לקבלת חומר לצורך 
ביסוס טענת נאשם  

לאכיפה בררנית  
במסגרת ההליך הפלילי  

הינה על פי הוראת  
לחסד"פ ולא    108סעיף 

לחסד"פ  74עפ"י סעיף 
והזכות להעלות את  
הטענה של אכיפה  

בררנית היא במסגרת  
 1782-ת ( לחסד"פ 10)149סעיף 

 43 ............. כיפה ותאונות דרכים א
 42 .................................... כיפה א
 46 .......................... כוי זי – ליביא

  –  ביטחון   רכב   –  אמבולנס 
  באור   לצומת   כניסה 
  להקל   יש   –  אדום 

.  הופחת   העונש ,  בענישה 
 931-ת .....................   –  לקולא 

 47 ................................ מבולנס א
יצירת   –אמצעי תקשורת 

עבירה עוינת לנאשם  
בשל "משפט ע"י אמצעי  

יצדיקו   –התקשורת" 
זיכוי בגין הגנה מן  

 14-ת ............................ הצדק
 14-ת ........................... אמרת חוץ 

 48 ................ אמת במשפט  –מת א
 1622-ת  ... חופשות אסירים   –אסיר  
 14-ת .............. מיון מוקדם  –אסיר 
  – שליש ניכוי – אסיר

  השחרורים ועדת נימוקי
 623-ת ...................... לקולא  –

 49 ..................................... סיר א
  51 .................................... פליה א
 52 .................................... פליה א

 52 ................................ ארכיונים 
  –הסבה   –מועד  ,ארכת

 15-ת .................... הסבת דו"ח 
 52 ................... ( ומרה)לח  – שמהא

  –( לני)קט  – תר בנייהא
 53 ........................... ומרה( )לח

 
 
  ב 
 
 
 56 .................... מהירות  –" דדוב"

נדחתה עתירה על    –בג"צ  
אי הגשת בקשת רשות 
ערעור בעקבות זיכוי  

בתאונת  מגרימת מוות  
 –דרכים, במעבר חציה  

 933-ת .....................   –לקולא  
 55 ....................................... צג"ב

אינו   –דו"ח בוחן  –בוחן 
 17-ת ...... לקולא   –מדע מדוייק 

  –דוח בוחן ותרשים  –בוחן 
יש לערוך סמוך לאחר  

 1456-ת ......... לקולא  –האירוע 
הממצאים בזירה    –בוחן 

הינם העדות הטובה  
 16-ת ............................ ביותר 

 933-ת ..................   –זיכוי    –בוחן  
  –לנית חקירה רש  –בוחן 

 1457-ת ..... סיבה להקלה בעונש 
יש להפחית מחצית    –בוחן 

מאורך שדה הראיה  
 17-ת .................. שקבע הבוחן 

  החשוד את  ליידע יש  – בוחן
  להיוועץ  זכותו בדבר
 627-ת ............ לקולא   – ד"בעו
לא   – מחדלי חקירה –בוחן 

  –נעשה שחזור כנדרש 
 1926-ת זיכוי  –הערעור התקבל 

  – גרם מוות – קטלני  –בוחן 
 1281-ת ... זיכוי  – מחדל חקירה

הבוחן גיבש    –שחזור  –בוחן 
תיאוריה לגבי אופן  

ת התאונה  התרחשו
)הקטלנית( ולא בדק  

  –תרחישים אחרים 
 1458-ת .... זיכוי  –התעורר ספק 
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  דרכים תאונת  – בוחן
  התעלמות – קטלנית 
  ספק – בלימה מסימני

  – הנאשם אחריות  לגבי
 1144-ת .......................... זיכוי 

 68 ......................... י רתטחן משבו
 68 .............................. וי שחן ריבו
 69 ................... שנפטר  עהו חן תנבו
 56 ....................................... חן בו

  בבחינת-הבוחן מחדלי-בוחן
  בחינת וב הראיה שדה
  פנית  לביצוע הזמן משך
 1143-ת .............. זיכוי  – פרסה

 69 ........................................  ל בו
 69 ................................... ררות בו
 71 ...................... כים דרביחות בט

 18-ת ................... בטיחות בדרכים 
 70 .................................. בטיחות 
  –]בטל מעיקרו[  –בטלות 

פסק דין שניתן בהעדר  
מבלי שהזימון הוכח 

הינו בטל והנהיגה בזמן 
פסילה לא תחשב  

 1785-ת ......... זיכוי  –כעבירה 
  –[ ]בטל מעיקרו  –בטלות 

פסק דין שניתן בהעדר  
מבלי שהזימון הוכח 

הינו בטל והנהיגה בזמן 
פסילה לא תחשב  

הוגש   –זיכוי  –כעבירה 
 1785-ת .. הזיכוי בוטל –ערעור 

 73 ................... המשפט  ית בזיון בי
 70 ................... ( לחומרה) –טוח בי
 74 ........... יני סטטוח פלבי –טוח בי

מי שאין לו   –ביטוח חובה 
ביטוח חובה תקף  
ונשללה לכן זכותו  

ע לפי חוק  לתבו
הפיצויים רשאי לתבוע  
את המזיק לפי פקודת  

הנזיקין וזאת ללא  
 19-ת ..... לקולא  –הגבלת סכום 

  –בטלות פסק דין  – ביטול
בהעדר הוכחה אודות  
  –משלוח דואר רשום 

פסק הדין בטל מעיקרו  
לא ניתן להרשיע את   –

הנאשם בעבירה של  
  –נהיגה בזמן פסילה 

 1928-ת  ...................... זיכוי
  – ביטול פסק דין – ביטול

  אישור מסירה שאינו
מלא מסכל האפשרות  

לסתור את חזקת  
הערעור   – המסירה
פסק הדין   – התקבל
 1924-ת  .......... לקולא  – בוטל

  – ביטול פסק דין – ביטול
אישור מסירה שאינו  
מלא מסכל האפשרות  

לסתור את חזקת  
הערעור   – המסירה
פסק הדין   – התקבל
 1924-ת  .......... לקולא  – בוטל

  – ביטול פסק דין – ביטול
כאשר מדובר בעונש  

  24מינימום של 
חודשים מוצדק לבטל  
את פסק הדין לצורך  
קיום הדיון במעמד 

 1926-ת  ....... לקולא  – הנאשם
בקשה לשינוי שם   –ביטול 

 18-ת ............................ נאשם
כתב   –ביטול כתב אישום 

האישום הוגש מבלי  
שהנאשם נחקר בגין  
  –העבירה המיוחסת לו 

כתב האישום בטל  
  –מחמת הגנה מן הצדק 

 1787-ת ..................... לקולא 
 92 ........ אישום בקטלני -בתכ טול בי

אין חובה   –ביטול פס"ד 
  –לזמן את המבקש 

 22-ת .........................לחומרה 
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אישור אודות   –ביטול פס"ד 
שיגור דואר רשום, אין  
די בו להוכחת המצאה  

 22-ת ........................ לקולא  –
אם לא הוכח   –ביטול פס"ד 

זלזול יש לאפשר  
לנאשם את יומו  
 20-ת ............. בבימ"ש )לקולא( 

דחיית דיון   –ביטול פס"ד 
שת התביעה  עפ"י בק

תצדיק דחיית הדיון  
למרות היעדרות  

 21-ת ............. לקולא  –הנאשם 
הימנעות    –ביטול פס"ד 

ממנוי סנגור ואי מתן  
אפשרות לנאשם לעיין  
בכתב האישום טרם  
הדיון כנדרש בדין  

יצדיקו את ביטולו של  
 20-ת ........................... פסה"ד 

יש לקיים    –ביטול פס"ד 
הדיון בבקשה במעמד  

 21-ת ............ לקולא  –הצדדים 
לא ניתן    –"ד ביטול פס

לדחות בקשה לביטול  
פס"ד אלא במעמד  

 21-ת ......................... הצדדים 
  –עיוות דין   –ביטול פס"ד 

  –מצלמה  –היעדר כיול 
 27-ת ........................... לקולא 

 92 .................. בהעדר  "דסטול פבי
 79 ............................ "ד סטול פבי

 20-ת ......................... ביטול פס"ד 
"לא ידוע   – ביטול פסק דין

אין דינו כדין   – במען"
 1933-ת  .. לקולא  – מסרב לקבל
אישור    –ביטול פסק דין  

המסירה שחזר בהערה  
"לא נדרש" חסר  
  –פרטים מהותיים  

 1630-ת חה ערעור המאשימה נד 

אישור   –ביטול פסק דין 
המסירה שחזר בהערה  

"לא נדרש" חסר  
  –פרטים מהותיים 

  –הערעור נדחה 
 1788-ת ......................לחומרה 

אישור    –ביטול פסק דין  
המערער    –מסירה  

הכחיש שהחתימה הינה  
חוסר פרטים    –שלו  

  –באישור המסירה  
המועד להישפט הוארך  

 940-ת ..................   –לקולא    –
ר  אישו   –ביטול פסק דין  

המערער    –מסירה  
הכחיש שהחתימה הינה  

חוסר פרטים    –שלו  
  –באישור המסירה  

המועד להישפט הוארך  
 940-ת ..................   –לקולא    –

אישור   –ביטול פסק דין 
מסירה אשר לא מולא  
כדבעי אינו יוצר את  

פסק   –חזקת מסירה 
 1458-ת ..... לקולא   –הדין בוטל 
אישור   –ביטול פסק דין 

מסירה אשר לא מולא  
נו יוצר את  כדבעי אי 

פסק   –חזקת מסירה 
 1460-ת ..... לקולא   –הדין בוטל 
בהיעדר   –ביטול פסק דין 

התייחסות לעיוות הדין  
אין הצדקה לדחות  

בקשה לביטול פסק דין  
 23-ת ........................ לקולא  –
  דבר – דין פסק  ביטול

  שוגר הרשום הדואר
  המערערת בה לשכונה 

  ספק קיים – מתגוררת
  – לתעודתו  הגיע אם
  העדרב  שניתן הדין פסק
 629-ת .. לקולא   – בערעור בוטל
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  הזימון – דין פסק  ביטול
  שגויה לכתובת שוגר
 627-ת ............... בוטל  ד "ופסה

המערער    –ביטול פסק דין  
הופיע לחלק מהדיונים  
וקיים חשש לעיוות דין  

למרות ששכח להופיע    –
  –לישיבת ההוכחות  
  –פסק הדין בוטל  

 941-ת .....................   –לקולא  
הסנגור   –ביטול פסק דין 
ר את הזימון  ביקש לשג

למשפט למשרדו,  
למניעת תקלות ומשלא  

נעשה כן נקבע כי לא  
היתה מסירה והתייתר  
הצורך בהוכחת עיוות  

פסק הדין בוטל    –הדין 
 1461-ת .................... לקולא  –

הקנס    –ביטול פסק דין  
נטען כי אדם    –שולם  

הבקשה    –אחר נהג  
 941-ת ....   –לקולא    –התקבלה  

הרשעה   –ביטול פסק דין 
שכרות  בהעדר בנהיגה ב

אי התייצבות בגין   –
חשש לעיוות   –שכחה 

  –פסה"ד בוטל  –דין 
 28-ת ........................... לקולא 

  חזקת – דין פסק  ביטול
  די" נדרש לא"  – מסירה

  סמכות להקנות כדי בו
  גם בהעדר לשפוט
  – למשפט  בהזמנה
  – בטעות לדעתי

 1281-ת ..................... לחומרה 
חזקת   – ביטול פסק דין

"לא נדרש" די    – מסירה
  בו כדי להקנות סמכות

לשפוט בהעדר גם  
  – בהזמנה למשפט
  – לדעתי בטעות

 1282-ת ..................... לחומרה 

לא הגיע   –ביטול פסק דין 
לדיון בעבירת קנס  
  –למרות שזומן כדין 

טענת עיוות דין  
 25-ת .......... לקולא   –התקבלה 

לא חלפו   –ביטול פסק דין 
יום מהמועד בו   15

שוגרה הזמנה בדואר  
רשום ועד שההזמנה  

פסק הדין בוטל  –חזרה 
 27-ת ........................ ולא לק –

לא ניתן   –ביטול פסק דין 
לדחות בקשה לביטול  

פסק דין ללא  
התייחסות לעיוות הדין  

 25-ת ........................ לקולא  –
מסה    –  ביטול פסק דין 

קריטית של ריבוי  
ניתנה רשות    –  נקודות 

להתגונן בכל תשעת  
 1283-ת ...... לקולא   –  התיקים 

  –ביטול פסק דין  
משהתייצב הנאשם  
לדיון וכפר, יש בכך  

התייצבותו  ללמד כי אי  
לישיבת ההוכחות לא  
נעשתה על מנת למנוע  
  –או לעכב את ההליך  

פסק הדין שניתן  
 1629-ת  . לקולא   –בהעדר בוטל  
קנס שולם   –ביטול פסק דין 

פסק הדין   –בטעות 
 1461-ת ............. לקולא  –בוטל 

תשלום   –ביטול פסק דין 
קנס באיחור אינו  

 1789-ת לקולא  –מהווה הודיה 
 24-ת .......... ביטול פסק דין בהעדר 

חזקת  -ביטול פסק דין
"לא נדרש"    – מסירה

אין די בו ליצור חזקת  
מסירה בדו"ח מסוג  

 1281-ת ........... לקולא   – הזמנה
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  –בימ"ש המחוזי  –בימ"ש 
 29-ת ............................. מרכז

שופט ביקר   –ביקור במקום 
בצומת וזיכה נהג  

 29-ת ................מעבירת רמזור 
  –קטלני  –בית דין צבאי 
 28-ת ............. ענישה  –משאית 

נעמי   – בית המשפט העליון
 29-ת ........................... לויצקי 

 95 .............. ורה עב שפט לתת המבי
 95 ............................. ר הוהס ת בי
 95 .............................. ם ית חולבי
 95 .............................. ט ת משפבי
 95 ................................. ת ספר בי
 96 .................................. דרות בל

 שכרות – תעודת בלון – בלון
ניתן בכל תיק מסוג  –

זה לדרוש הגשת  
תצהיר של נותן תעודת  
הבלון ועם הגשתו ניתן 
לעמוד על זכות הנאשם  

  – לזמנו לעדות מחו"ל
 1934-ת  .................... לקולא 

 96 .................................... ימה בל
נטל הראיה    –בלמים  

לאיבוד הבלמים הינו  
במאזן ההסתברויות  

הוכח במאזן    –בלבד  
ההסתברויות כי  

התאונה ארעה בעת  
שהבלמים לא פעלו  
והנאשם עשה כל  

ו להימנע  שביכולת 
 1623-ת . זיכוי   –מגרם התאונה  

 100 ................................... מים בל
  דינו בציבור ידוע גם  – זוג בן

  לעניין נשוי   זוג בן  כדין
  בן נגד  להעיד כשרותו

 1145-ת .............. לקולא   – זוגו
  יהיו משפחה   וקרוב  זוג בן

  כאשר להעיד כשרים
  – המתלוננים הם

 1145-ת ..................... לחומרה 

 30-ת ............................ בעל חיים 
אין בהגשה בקשה   –בעלות 

ט משום ראיה  להישפ
אין  -לכאורה לבעלות
 1455-ת ... זיכוי -להשיב לאשמה

  –  הוכחת בעלות   –  בעלות 
אין חובה לפרט  

מראש את הכפירה  
ומשלא    –  בבעלות 
 1284-ת ...........זיכוי   –  הוכחה 

  – בעלות חזקת  – בעלות
  שנדבך תעבורה בעבירת
  משמעותי הוא הפלילי

  הבעלות  בחזקת די אין
 628-ת .... לקולא  – להרשיע כדי
למרות שהמערער    –בעלות 

לא כפר נקודתית  
בבעלות אלא כפר  

  –כפירה כללית 
המערער זוכה וערעור  

  –המאשימה נדחה 
 1455-ת ........................ לקולא 

מי שכנראה נהג   –בעלות 
בפועל מתחמק  

 30-ת .. זיכוי  –מלהתייצב לדיון 
סתירת חזקת    –בעלות  

משהוכיח    –הבעלות  
הנאשם כי אכן ניסה  

לאתר את הנהג בפועל,  
לסתור את די בכך כדי  

 1624-ת  ... זיכוי -חזקת הבעלות 
 100 ................................... לות בע
 110 ................................... לים בע
 111 ...................... ט שפישה לה בק

  – ערעור רשות בקשת
  בקשת הדוחה החלטה 
  אינה ערעור רשות

  – מחייבת החלטה 
 627-ת ......................... לקולא 

ערעור   –בקשת רשות ערעור 
על דחית בקשה  

להארכת מועד להגשת  
 32-ת ........ הינו בזכות   –ערעור 
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 111 ................. ערעור ות שר בקשת
 114 ........................ ומרה "ע לח בר
 111 ......................... יש כב יונותבר
 112 ......................... פט שירת מבר
 111 ............................ ס נירת קבר
 114 ........................... ט פי המשבת

 
 
  ג 
 
 

 115 ................................. " ישור "ג
  סביר נהג – מתערב זר גורם

  קיומה לצפות  אמור לא
  – בכביש מהמורה של

 631-ת ............................ זיכוי 
 115 .................................. זר דין ג

אינו ראיה   –גיל הנאשם 
 33-ת ......... לקולא  –למסוכנות 

גיל הנאשם   – גיל הנאשם
כשלעצמו אין בו ללמד  

  – על מסוכנות בנהיגה
 1936-ת .................... לקולא 
גיל הנאשם   – גיל הנאשם

כשלעצמו אין בו ללמד  
  – על מסוכנות בנהיגה

 1936-ת .................... לקולא 
התחשבות   –גיל הנאשם 

הימנעות    –בגיל המבוגר 
 1463-ת ........ לקולא  –ממאסר 
פסילה   – גיל הנאשם
גיל הנאשם   – מנהלית

כשלעצמו אין בו ללמד  
  – על מסוכנות בנהיגה

 1938-ת ....................... לקולא 
ת.ד. קטלנית   –גיל הנאשם 

 33-ת ... לקולא  –נאשם קשיש  –
יל  ג – קטלני-גיל הנאשם 

הנאשם כשלעצמו אין  
בו ללמד על מסוכנות  

 1940-ת ........ לקולא  – בנהיגה

עונש   –הפקרה  –גיל נאשם 
הענישה   –גיל צעיר  –

היא לעולם  
  –אינדיבידואלית 

 1463-ת ........................ לקולא 
 115 .............................. יל נאשםג

אין מקום   – גישור
להתערבות של השופט  
במו"מ בין הצדדים, אם 

כי אין פסול בכך  
שביהמ"ש יביע את  
דעתו הלכאורית על  

  – הראיות בתיק
השופט נפסל 
 1942-ת .......... מלהמשיך לדון 

לא ניתן לקיים    –גישור 
הליך גישור, "דיון  
מקדמי", בעבירות  

 34-ת ......... לחומרה   –תעבורה 
 116 ....................... ילים לישור בפ ג

 34-ת .................... שכרות  –גלופין 
 117 ............................. ב ניבת רכג

 –גרירת רכב    –גרירה  
משלא אופשר למבקש 
לגרור בעצמו תוך פרק  
זמן סביר או להעביר  
את הרכב עצמאית 
רה למגרש, על המשט 
לשאת בהוצאות  

 1631-ת ........... לקולא -הגרירה 
 119 ................................... רירה ג

י מאסר  נשעו  –ות מום גר
 119 ........................ מצטברים

פגיעה בעובר   –גרם מוות 
אין    –בהיותו בבטן אמו 

הצדקה להרשעה למרות  
שיצא כולו חי לאוויר  

 34-ת ................ זיכוי  –העולם 
 117 ................. ות ברשלנ  רם מוותג
 118 ............   אשםנגרסת ה –רסה ג
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גרסת הנאשם לא  -גרסה 
ה על ידי המשטרה  נבדק 

למרות שלא הייתה כל  
 1632-ת  . זיכוי -מניעה לעשות כן 

 
 
  ד 
 
 

  – בעד עצמו" בר מדבר"ד
 122 ................. רכים ד ונתאתב

המכשיר   –מהירות  –דבורה 
לוי  אי מי  –אמין 

  –הוראות הפעלה 
 36-ת ........................... לקולא 

יש    –  מהירות   –דבורה  
להוכיח בחוות דעת  

מומחה אמינות  
עדיין לא    –המכשיר  

  –נוצרה מסה קריטית  
 944-ת ........................   –זיכוי  
לא    –מהירות    –דבורה  

צוינה תוצאת בדיקת  
 944-ת .......   –זיכוי    –הקולנים  

מכשיר למדידת   –דבורה 
הוראות   –מהירות 
 36-ת ......................... ההפעלה 

להוכיח את    יש -דבורה 
אמינות המכשיר על ידי  

-חוות דעת מומחה 
 1636-ת ....................... לקולא 

 36-ת .................. דבר המדבר בעדו 
  –דבר המעיד בעד עצמו 

 37-ת ..................... מנוע שכבה 
 –דבר מדבר בעד עצמו  
אין    –תאונה מדברת  

טבעה של מכונית  
להחליק על גבי הכביש  

 946-ת .....   –לחומרה    –מאליה  
 121 ...................... בעדו  בר מדברד

 122 .......................... יכוי ז  –דו"ח 

  רישום" הגבלת – ת" חודו
  אחד ח" מדו  יותר של

  המשתמשים כלפי
 635-ת ............ לקולא  –" בדרך

 122 ......................... ה ועת תנוחדו
 123 ................................... חייה ד

  לדיון בקשה – נוסף   דיון
  15  תוך להגיש יש  נוסף
  הפגרה בתקופת גם, יום
 633-ת .................... לחומרה  –

דיון  להכללים  – ף יון נוסד
 123 ................................נוסף 

  על  ערעור – נוסף   דיון
  להאריך שלא החלטה 

  – נדחה הערעור  – ועדמ
  הטענה התקבלה לא

  15  מניין את לחשב שיש
  הערעור  להגשת  הימים
  ד"פסה  שהגיע  מהיום
  ולא  המערער  לידי

  ד"פסה  ניתן שבו מהיום
 634-ת .................... לחומרה  –

 123 ................................... ין זר ד
 38-ת ......................................דין 
 124 .... ע"י נוסע  ת דל תחי פת –לת ד

הנאשם   –דגימת דם  –דם 
זכאי לקבל דגימת דם  
  לאשש טענתו כי לא

ר'   –היה שיכור 
בהרחבה באות 'ש'  

 1790-ת ......... בערך "שכרות"
לא תיתכן נזילת דם   – דם

שעות לאחר   5מגופה 
נימוק למשפט   – המוות
 1943-ת .............. לקולא  – חוזר

 38-ת ................................... דנ"א 
אינה  ש –ה עה קדומ ד

 125 ................. פסולה ופסולה 
 126 ........................... ה עה קדומ ד

 39-ת .......................... דעת מיעוט 
 126 ................................ רוב  תעד
 126 .................................. קדוק ד
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לרבות    –הגדרת דרך  –דרך 
 41-ת ............. לחומרה  –מדבר 

פרשנות "דרך   –דרך 
ציבורית" לצורך סעיף  

  –)א( לחוק העונשין 38
 41-ת ......................... לחומרה 

 126 ...................................... ך דר
 
 
  ה 
 
 

 129 ................................... ה האט
 43-ת ......... הארכת מאסר על תנאי 

בדיון   –הארכת מועד 
בבקשה להארכת מועד  
יש להתחשב בשיקולי  

 43-ת .............................. צדק
  –הסבה  –הארכת מועד 

עשיית   –הסבת דו"ח 
צדק חשובה מהקפדה  

הוארך   –על סדרי הדין 
המועד להגשת הבקשה  

 43-ת ............ לקולא  –להישפט 
הקנס שולם   – הארכת מועד

הערעור   – למניעת כפל
 1944-ת ........ לקולא  – התקבל

הקנס שולם   – הארכת מועד
הערעור   – למניעת כפל

 1944-ת ........ לקולא  – התקבל
  – להישפט מועד רכתהא

  באיחור  הוגשה הבקשה
  – דין לעיוות חשש –

  לצורך  הוארך  המועד
 648-ת ............   לקולא – הסבה

  –הארכת מועד להישפט 
נטען שהמערער לא נהג  

  –חשש לעיוות דין  –
 45-ת .... לקולא   –המועד הוארך 

  –הארכת מועד להישפט 
נטען שהמערער לא נהג  

  –חשש לעיוות דין  –
 45-ת .... לא לקו   –המועד הוארך 

  –הארכת מועד להישפט 
  –עבירה לא בוצעה 
 47-ת ... זיכוי  –הברירה שולמה 

הארכת מועד להישפט  
  –לאחר התשלום  

 1637-ת ........................ לקולא 
 43-ת ...........הארכת מועד להישפט 
 44-ת ...........הארכת מועד להישפט 

 130 ......................... מועד  כתהאר
 130 ................................. ת רוהגד
זר   רםוג " –וי יכז  – הגה

 130 .......................... " מתערב
 130 ........................ זכות ל –ה הגנ

חידוש  -אי –הצדק הגנה מן 
רשיון רכב עקב מחדלי  

 49-ת ............... זיכוי  –הרשות 
  אכיפה – הצדק מן  הגנה

  העובדה  – בררנית
  בגין דוחות שנרשמים

  מהירות  עבירות
  בה יש,  רבים במקרים
  דחיית את להצדיק
 654-ת ......... לחומרה  – הטענה 

אכיפה   –הגנה מן הצדק 
 50-ת .......... לחומרה   –בררנית 

אמצעי   –הגנה מן הצדק 
יצירת   –תקשורת 

אוירה עוינת לנאשם  
בשל "משפט ע"י אמצעי  

יצדיקו   –התקשורת" 
זיכוי בגין הגנה מן  

 49-ת ............................ הצדק
בקשת    –הגנה מן הצדק  

  –דחייה שלא נומקה  
התביעה הגישה בקשת  

  –  דחייה ללא נימוק 
כתב האישום בוטל בגין  

  –  טענת הגנה מן הצדק 
 1638-ת  ...................... לקולא 
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גם פגיעה   –הגנה מן הצדק 
שאינה   בתחושת הצדק

תלויה ברשות, אך  
כאשר לא ניתן להבטיח  

לנאשם קיום משפט  
  –הוגן, הטענה תתקבל 

 1466-ת ....................... לקולא 
  –  הגנה מן הצדק 

הוכחתה אינה הליך  
ניתן    –  מנהלי 

להוכיחה בתיק  
 1286-ת ......... זיכוי   –  העיקרי 

  הפרעה – הצדק מן  הגנה
  – והתחזות לשוטר
  הייתה – בשלום הוגש

  את  להגיש אפשרות
  בבית האישום כתב

  לא  לתעבורה המשפט
  פלילית  כעבירה
  כעבירת אלא  במהותה
  האישום כתב – תעבורה

  – בוטל שהוגש כפי
 1146-ת ....................... לקולא 

יחס מפלה   –הגנה מן הצדק 
כתב   –בין אזרח לשוטר 

 50-ת ................. האישום בוטל 
כתב    –הגנה מן הצדק  

האישום הוגש לאחר  
הודעה על סגירת התיק  

  –ללא הצדקה  
–התקבלה הטענה  

 1638-ת  ...................... לקולא 
  מדיניות – הצדק  מן הגנה  

  ראוי לא  – אחידה
  שונות לתוצאות להגיע

  – שונים משפט בתי בין
   664 -ת ........................ לקולא 

  –מצלמה    –הגנה מן הצדק  
אין    –צילום    –  3' א 

הצדקה להמשיך בהליך  
וזאת כיוון שכתב  

אישום כולל רשימת  
עדים שזהותם אינה  

ידועה וכאשר אין בידי  
המאשימה את מלוא  

ות להוכחת  הראי 
  –המיוחס לנאשם  

 1639-ת  ...................... לקולא 
נאשם    –  הגנה מן הצדק 

נפגע קשה בתאונה  
כתב    –  עצמית 

  –  האישום בוטל 
ערעור המדינה על כך  

  –  לקולא   –  התקבל 
 1287-ת .....................לחומרה 

  קבלת – הצדק מן  הגנה
  פיצול  – מקדמית טענה

  נהיגה – אישומים
  בזמן  ונהיגה בשכרות
  אירוע אותו בגין פסילה 

  האישום  תבכ בוטל –
  בזמן הנהיגה  בגין

 671-ת ...........   לקולא – פסילה 
רישיונות    –הגנה מן הצדק  

כתב האישום בוטל    –
בעקבות סגירת תיק  
שבל"ר שנפתח בגין  

 947-ת   –לקולא    –אותו אירוע  
  –שוטר  –הגנה מן הצדק 

אין להפלותו לטובה  
 50-ת ....... זיכוי  –ביחס לאזרח 

  תאונה – הצדק מן  הגנה
  – הקש  פציעה – עצמית
  – בוטל האישום כתב

 673-ת ......................... לקולא 
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תחול גם    –הגנה מן הצדק  
במקרים של הפליה  

שהיא פרי רשלנות או  
שהיא טעות בשיקול  

 –דעת מצד הרשות  
שיהוי    –ובכלל זה  

 –בהגשת כתב אישום  
 1640-ת  ...................... לקולא 

תחול גם   –הגנה מן הצדק 
במקרים של הפליה  

שהיא פרי רשלנות או  
שהיא טעות בשיקול  

עם הרשות  דעת מט
ובצד זה שיהוי בהגשת  

 1791-ת  .. לקולא  –כתב אישום 
תלונת    –הגנה מן הצדק  

הנאשם נגד השוטר  
לא נחקרה ולכן נמחק  

כתב האישום בגין  
עבירה של הפרעה  

לשוטר ושימוש בכוח  
 1288-ת ......... למניעת המעצר 

 132 ........................ מן הצדק ה  הגנ
 47-ת ...................... הגנה מן הצדק 

 137 .................................... ות הגנ
 150 ......................... כעונש  כההדר

ודאה אינה  הה   –הודאה 
מתיישבת עם ממצאי  

 51-ת ................. זיכוי  –הזירה 
ההודאה אינה    –הודאה 

מתיישבת עם ממצאי  
 54-ת ................. זיכוי  –הזירה 

ההודאה נפסלה    –הודאה 
  –משנגבתה שלא כדין 

 56-ת .............................. זיכוי 
הודאה מיידית    –הודאה 

והתייצבות למאסר  
 53-ת ...... כסיבה להקלה בעונש 

ם בפני  אשת נדאוה  –אה דוה
 150 ............................. סנגורו 

הודאת נאשם בפני    –אה הוד
 53-ת ........................... סנגורו 

–חזרה מהודאה   –הודאה 
 52-ת ........................... לקולא 

כל עוד לא ניתן   –הודאה 
להוכיח שהנאשם מסר  

את אמרתו מרצונו  
הטוב והחופשי ולא ניתן  

להוכיח כי הוסברו לו  
זכויותיו ונתן הסכמה  

יש   –מדעת לחיפוש 
לפסול את אמרתו  

לשוטר ופרטי הרכוש  
  –אותם תפס השוטר 

 1467-ת .......................... וי זיכ
לא ניתן לסמוך    –הודאה  

על הודאת נאשם שמסר 
בחקירותיו פרטים  
מוכמנים מובהקים  

כאשר הפרטים ברובם 
ככולם נמסרו לנאשם  

  –זיכוי    –ע"י החוקרים  
 947-ת .................................. 

מניעת פגישה עם    –הודאה  
עורך דין והדחה על ידי  

ההודאה  -מדובב 
  –עבירת רצח  -נפסלה 
 1641-ת  ......................... זיכוי 
  פשרותהא  סיכול  – הודאה

  – בסנגור להיוועץ 
  – נפסלה ההודאה
 657-ת ......................... לקולא 

  –פסלות הודאה   –הודאה 
סוכלה הבקשה להיוועץ  

ההודאה    –בעו"ד 
זיכוי מהריגה   –נפסלה 
 54-ת ............................ בת"ד
פסלות הודאה    –הודאה 

 53-ת ................... ללא אזהרה 
 137 .................................. הודאה 
-הודאת נאשם -הודאה 

הצעה לתיקון פקודת  
 1289-ת ...... לקולא   –הראיות  
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העדר   –הודאת נאשם 
  –מניעת שינה  –אזהרה 

 57-ת .............................. זיכוי 
 151 ......................... נאשם  אתהוד

  נגבתה  ההודאה – הודיה
  טיפול קבלת טרם
  ההודאה – רפואי
 650-ת ............ לקולא  – נפסלה 

חזרה מהודאה   – הודיה
לאחר מתן גזר הדין לא  

)א(  153ניתן על פי סעיף 
 1948-ת ................ לחומרה  –
חזרה מהודאה   – הודיה

לאחר מתן גזר הדין לא  
)א(  153סעיף ניתן על פי 

 1948-ת .................. לחומרה  –
  –חזרה מהודיה  –הודיה 

בית המשפט אפשר  
חזרה מהודיה למרות  
  –שניתנה בהסדר טיעון 

 58-ת ........................... לקולא 
  – מהודיה חזרה  – הודיה

  לשאת  נאשם נכונות
  היה קשות תוצאותב

  ראיות  תשמענה אם
,  טיעון הסדר על  ולוותר
  כי הרושם את מחזקת

  – כנה החפות טענת אכן
 657 ............................. לקולא 

זרה מהודיה  ח – הודיה
אחרי הכרעת הדין  
  – ולפני מתן גזר הדין

  – הערעור התקבל
 1946-ת .................... לקולא 

חזרה מהודיה    –  הודיה 
  –  ע"י נאשם מיוצג 
למרות שמדובר  

  –  בהסדר טיעון 
  –  הבקשה התקבלה 

 1290-ת ...................... לקולא 
  – ההודעה  קבילות – הודיה

  – התרגום לגבי ספק
 660-ת ............................ זיכוי 

ודיית נאשם ה  –ה יי הוד
 155 ....................... שוטר  בפני
  – מהודייה חזרה  – הודייה

  – בערעור גם אפשרית
 641-ת ......................... לקולא 

  –חזרה מהודייה   –הודייה 
הודייה   –הסדר טיעון 

הבקשה   –חפוזה 
 60-ת ........... לקולא  –נתקבלה 

  –חזרה מהודייה   –הודייה 
למרות תשלום הקנס  

אופשר לנאשם להשפט  
 58-ת ........................ לקולא  –

  ש"יהמב – בהסדר הודייה
  – ההודייה את  קיבל לא

 646-ת ........................... זיכוי 
  –" ראשוני תשאול " -הודייה
 1148-ת ..... לקולא  – להזהיר יש

 157 ........... יה יה, חזרה מהודייהוד
 158 ................................... הודעה 

 244 ............. ר הוחמר העונש בערעו
לא הוכח   – הולך רגל

שהרכב פגע ולכן לא  
נקבעה אחריות הנהג  

  – לנפילת הולך הרגל
 1952-ת ....................... זיכוי
לא ניתן   –הולך רגל 

להרשיע באיחור  
בתגובה של שנייה או  

 1793-ת  . לקולא   –חלקי שנייה 
לא ניתן    –הולך רגל  

בפגיעה בהולך    להרשיע 
רגל באיחור של חלקי  

 1641-ת  ............. זיכוי   –שנייה  
  –מצב חירום    –הולך רגל  

תאונת דרכים קטלנית  
לא ניתן להוכיח שלו    –

היה הנהג פועל אחרת  
  –התאונה היתה נמנעת  

 949-ת ........................... זיכוי 
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לא   –פתולוג  –הולך רגל 
ניתן לקבוע כיוון  

  –החצייה לפי נזקי הגוף 
 61-ת ........................... לקולא 
  –ת.ד. קטלנית  –הולך רגל 
 60-ת .............................. זיכוי 

 167 ...................... הולך רגל קשיש 
 158 ............................... הולך רגל 

 170 ................................... הומור 
אין הצדקה    –הוצאות  

להטלת הוצאות על  
ההגנה בגין מימוש  

זכותה לדרוש העדת עד  
 952-ת ............ לקולא   –תביעה  

אין הצדקה   – הוצאות
לחיוב בהוצאות בגין  

הגשת ערעור שהוגדר  
 1953-ת לקולא  – "הליך סרק"

הבקשה   –זיכוי  –הוצאות 
נדחתה ע"י השופטת  

 1796-ת  . לחומרה  –שהרשיעה 
חיוב עו"ד    –הוצאות 

צעד   –ישיות בהוצאות א 
  –החיוב בוטל   –חריג 

 63-ת ........................... לקולא 
  ד"עו  חיוב  – הוצאות

  יעשה  בהוצאות
 654-ת ......... לקולא  – בזהירות

חיוב תביעה    –הוצאות 
 62-ת ...................... משטרתית 

יש הצדקה    –הוצאות  
לחיוב בהוצאות עפ"י  

לחוק העונשין,    80סעיף  
כאשר לא היה יסוד  
לאשמה או בנסיבות  

אחרות המצדיקות זאת  
 954-ת ...................... לקולא   –

כתב האישום   – הוצאות
הוגש מבלי שהנאשם  
נחקר קודם לכן תחת  

אזהרה )בעבירה שאינה  
סוג דו"ח או ברירת מ

המשטרה   – משפט(
  – חויבה בהוצאות

 1956-ת ..................... לקולא 
לא היתה    –  הוצאות 

הצדקה להגשת כתב  
המאשימה    –  האישום 

חויבה בהחזרת מלוא  
  –  שכר טרחת הסנגור 

 1292-ת ....................... לקולא 
נאשמת פוצתה    –הוצאות 

בגין אישום מוטעה  
בעבירת מהירות על פי  

 62-ת ............................צילום 
ערעור על    –הוצאות 

הוצאות שהוטלו  
  –במחוזי הינו ברשות 

 61-ת ........................... לקולא 
חיוב   –צו הבאה  –הוצאות 

המדינה בהוצאות בגין  
ביצוע הצו למרות  

 62-ת  ............ לקולא  –שבוטל 
  – שכרות – הוצאות

  חויבה  המאשימה
  הוצג משלא בהוצאות

  – החסר  הינשוף פלט
 662-ת ......................... לקולא 

  – תמרור לא חוקי – הוצאות
  – הצבתו לא אושרה

המאשימה התעלמה  
הובא עד   – מהטענה

  – הגנה מטעם העירייה 
קיימת הצדקה   – זיכוי

  – לחיוב בהוצאות
 1954-ת ..................... לקולא 

 192 ....... הוצאות בפלילי בגין דחיה 
 192 ........................ הוצאות הגנה  
 170 ......................... הוצאות עו"ד 
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  –  הוצאות על המדינה 
תאונת דרכים  

הוטלו    –  קטלנית 
אות למרות  הוצ 

שהיתה הצדקה  
  –  להגשת כתב אישום 

 1294-ת ...................... לקולא 
 1793-ת ........................... הוצאות
 62-ת ............................... הוצאות 

  – נהיגה רשיון – פ "הוצל
  על  הגבלה הטלת
  חוב בגין הרשיון
  לחומרה –פ"בהוצל
 650-ת ........................ ולקולא 

 193 ......................... הוראת נהיגה 
בעבירה מסוג    –הזמנה  

הזמנה למשפט לא ניתן  
לשפוט בהעדר כאשר 
ה  ההזמנה חוזרת בהער 
"לא נדרש", להבדיל  

 955-ת ... לקולא   –מעבירת קנס  
לא    – הזמנה לדין – הזמנה

ניתן להגיש ללא צירוף 
 1957-ת לקולא  – כתב האישום

זימון לשני בתי   –הזמנה 
 64-ת ............................ משפט

  מסוג בדוחות – לדין   הזמנה
  בשיגור די אין, הזמנה
  די אין וגם  לדין הזימון

  ההזמנה  בהחזרת
  –" נדרש  לא"  בהערה
  בהעדר שניתן הדין פסק
 639-ת .............. לקולא  – בוטל

 193 ............................ הזמנה לדין 
 65-ת .......................... הזמנה לדין 

 196 ......................... זמנה תכופה ה
 193 ................................... הזמנה 
היה והדיון נדחה  -הזמנה 

יש לזמן גם את הנאשם 
 1642-ת  לקולא -וגם את סניגורו 

 65-ת ... החלפת שם נאשם –החלפה 
מכת   –קטלני  –החלקה 
 66-ת ............................... ברד

 196 ................................. החלקה 
 199 ................................. הטרדה 
 200 ..................................... היגוי 

אין חובת    –  היוועצות 
יידוע אודות הזכות  
להיוועצות בסנגור  

וע  בהליך של שימ 
לצורך פסילת רישיון  

אך יש    –  נהיגה 
  לקולא   –  לאפשר זאת 

 1295-ת ................. לחומרה   –
כאשר חשוד    –היוועצות  

מודיע שאין בידיו  
אמצעים להיוועץ  

על    –בסניגור פרטי  
השוטר להעמיד אותו  

על זכותו להיוועץ  
  –בסניגור ציבורי  

 956-ת ......................... לקולא 
  אין – דין בעורך היוועצות

  אודות בהודעה די
  על,  יוועץלה הזכות
,  לחשוד להודיע השוטר
  אודות, אמצעים נטול
  להיוועץ בדין זכותו
  וללא ציבורי  בסנגור
  האמרה, כזו הודעה 
 648-ת ...........   לקולא  – נפגמת

 200 ................... הימשכות הליכים 
 200 ............................... הירדמות 

 200 ............................. הכרעת דין 
 201 ........................ הכשרת נהגים 

 202 .............................. הליך הוגן 
 202 ................................. המצאה 
 67-ת ...... המרת שם נאשם  –המרה 
בעבירות  הרפורמה  -המתה 

עיקרי    –המתה  
 1642-ת  .................. הרפורמה 

חובה לנמק גז"ד   –הנמקה 
 68-ת ........................ לקולא  –

 202 .................................. הנמקה 
 67-ת ................................ הנמקה 
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  –הסבת דו"ח  –הסבה 
עשיית צדק חשובה  

מהקפדה על סדרי הדין  
הוארך המועד להגשת   –

  –הבקשה להישפט 
 68-ת ........................... לקולא 

 68-ת ...... הסבת שם נאשם  –הסבה 
 204 .................................. הסגרה 
  – הסדר כיבוד – הסדר

  חובת – אזהרה העדר
  התביעה של  הלב תום

  על להגן וחובתה
  כובד  ההסדר – ההסדר
 638ת ............ לקולא   – בערעור

  בהסדר  תיק סגירת – הסדר
 658-ת .... לקולא  – חוק תיקון –

"רף ענישה"   –הסדר טיעון 
  –יש לכבד ההסדר  –

 73-ת ................ הריגה וחטיפה 
אינטרס   –הסדר טיעון 

 70-ת ....... לקולא  –ההסתמכות 
אם אין בידי   – הסדר טיעון

התביעה ראיות  
  – מספיקות להרשעה

עליה לסגור את התיק  
לא למצוא מפלט  ו

 1958-ת לקולא  – בהסדר טיעון
אם אין בידי   – הסדר טיעון

התביעה ראיות  
  – מספיקות להרשעה

עליה לסגור את התיק  
צוא מפלט  ולא למ

 1959-ת לקולא  – בהסדר טיעון
בית המשפט   –הסדר טיעון 

התערב התערבות  
פסולה בעשיית ההסדר  

 71-ת ............ פסק הדין בוטל  –
דחיית    –הסדר טיעון  

עתירה נגד הסדר טיעון  
 1643-ת  ....................לקולא   –

הלכה   –הסדר טיעון 
מושרשת לכבד הסדר  

 1796-ת ......... לקולא  –הטיעון 

,  הנאשם – טיעון הסדר
  מאמין שמוזהר למרות

  – יכובד  ההסדר  כי
 653-ת ......................... לקולא 
הנחיות   –יעון הסדר ט

על    –פרקליט המדינה 
התביעה להגן על  

ההסדר בפני ערכאת  
 73-ת .............. לקולא   –ערעור 

  – הסתמכות – טיעון הסדר
  על לסמוך ניתן לא
  –" נטלמנית'ג  הסכמה"

  מדיני במושג המדובר
  הסכמות   – חוזים

  שיעשו צריך בפלילים
  טיעון  הסדר  של דרך על
 666-ת ...................   לחומרה –
  – קחו  הצעת – טיעון הסדר

 665-ת ................. צבאי  שיפוט
הקלה בעונש    –הסדר טיעון  

למרות הסדר הטיעון  
בעקבות התפתחויות  

 957-ת .......... לקולא   –חדשות  
חזרה   –הסדר טיעון 
בית המשפט   –מהודאה 

חייב לוודא כי הודאת  
הנאשם במסגרת  

ההסדר מבוססת על  
הבנתו המלאה של  

משמעות ההסדר וכי  
היא נמסרה מרצון  

חופשי ובידיעתו של  
אשם וכי בית  הנ

המשפט אינו מחויב  
  –בקבלת ההסדר 

 1797-ת ........................ לקולא 
חזרה   –הסדר טיעון 
הודייה    –מהודייה 
הבקשה   –חפוזה 

 70-ת ........... לקולא  –נתקבלה 
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חזרה   –הסדר טיעון 
מהסדר טיעון ע"י  

בית משפט   –התביעה 
  –עליון לא אפשר זאת 

 74-ת ........................... לקולא 
  חזרת – טיעון הסדר

  טיעון מהסדר התביעה
  של בדינו הקלל  סיבה –

 1150-ת ........... לקולא  – נאשם
  להתחשב יש – טיעון הסדר

  הנאשם של בציפיותיו
  סמך על  הודה אשר
  על וויתר  טיעון הסדר
  ועל ההליך לנהל  זכותו

 1149-ת  לקולא  – לזיכוי  הסיכוי
כאשר קיים   –הסדר טיעון 

אמנם סיכוי סביר  
להרשעה אך קיימים  
גם קשיים ראייתיים  

שעשויים להוביל  
יש מקום  –וי לזיכ

  –להגיע להסדר טיעון 
 1798-ת  .................... לקולא 

  הדיון  סופיות – טיעון הסדר
  הסדר  לבטל ניתן לא –

  שקיבל  לאחר טיעון
  – דין פסק של תוקף
 661-ת ........................   לקולא

 –סיווג  –הסדר טיעון 
אופשר למערער לנהוג  
על משאית בתקופת 

הפסילה, למרות  
שהסיווג לא נכלל  

בהסדר הטיעון שנכרת  
 1798-ת  לקולא  –וצג בהיותו מי
קושי  –הסדר טיעון 
סיבה   –להרשעה 

  –לקבלת ההסדר 
 1800-ת  .................... לקולא 

שינוי קיצוני   –הסדר טיעון 
סיבה   –בנסיבות 

לקיצור העונש למרות  
 1959-ת לקולא  –הסדר הטיעון 

הסדר טיעון במסגרת  
יש לכבדו   –הערעור 

אלא אם הרשות פעלה  
בחוסר תום לב או  

  –בחוסר סבירות קיצוני 
 72-ת .......................... לקולא  

 220 ............. הסדר טיעון בתעבורה 
הסדר טיעון כשהנאשם  

התקבל    –  מיוצג 
ת  ולמרו   –  הערעור 

שההסדר נעשה כאשר  
הנאשם מיוצג ונוכח  

הפסילה    –  בדיון 
-שנים ל   10-קוצרה מ 

 1296-ת ........ לקולא   –  שנים   4
 204 ........................... הסדר טיעון 
 69-ת ......................... הסדר טיעון 
חזרת התביעה  -הסדר טיעון 

אי כיבוד    –מההסדר  
הערעור  -ההסדר 
 1643-ת  ........ לקולא   –התקבל  
 221 .......................... הסעת שב"ח 

  –  שכרות   –  הסרטה 
הסרטה    –  סירוב 

  –  השוטר   חלקית ע"י 
 1306-ת ......................... זיכוי 

גם כאשר   –העברת דיון  
נאשם מודה בעבירת  

התעבורה המיוחסת לו  
וביהמ"ש נמצא במרחק  
מסוים ממקום מגוריו,  
אין די בכך כדי להצדיק  
את העברת הדיון ללא  

 1644-ת  לחומרה   –טעם מהותי  
לא ניתן להחיל את    –העדר  

חזקת המסירה בהזמנה  
שחזרה בהערה "לא  

י תאונות  נדרש" בתיק 
 957-ת .......... לקולא    –דרכים  

  להרשיע ניתן  לא – העדר
  התובע בו  בתיק בהיעדר
  מאסר להטיל מבקש
 647-ת ............   לקולא – בפועל
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שיפוט בהעדר   –העדר 
אין   –בעבירת שכרות 

המדובר בעבירה קלה  
  –לכן פסה"ד בוטל 

 76-ת ........................... לקולא 
 221 ........................... העדר נאשם 

 225 .................. העלבת עובד ציבור 
 225 ........................... העמדה לדין 

 226 ........... הערכת מהירות -הערכה
  –משוא פנים  –הפליה 

אין להפלות   –מנהלית 
לרעה אדם המעורב  

בתאונת נזק בלבד עם  
 77-ת ................לקולא  –שוטר 

 226 ................................... הפליה 
 227 ........................ עצמית  לההפל
 227 ................................. ללה להפ

אין חובה להגיש   –הפקדה 
תצהיר אודות הפקדה  

 77-ת ........ לקולא   –בתיק אחר 
בהעדר הוכחה כי   –הפקדה 

  הובהר לנאשם שעליו
להפקיד את רישיונו אין  

הצדקה להרשעה  
בנהיגה בזמן פסילה  

עקב העדר הפקדה וזאת  
לאחר שהסתיימה  
תקופת הפסילה  

 80-ת ....................... המקורית 
בית המשפט    –הפקדה  

הכיר בתקופה  
שרוצתה, למרות 

שהרישיון לא הופקד,  
וזאת לאחר  

שהמערערת נחקרה על  
תצהירה בערכאת  

 958-ת .......... לקולא   –הערעור  
  גם  – ורשהמ  בלתי – הפקדה
  נפסל הנאשם אם

  מניין – בהעדרו מלנהוג
  מיום ייחשב הפסילה

 654-ת ......... לקולא  – הדין גזר

דיון בבקשה   –הפקדה 
לחישוב תקופת פסילה  

הבקשה התקבלה   –
 80-ת ......... כפוף למילוי תנאים 

הסמכות לחשב    –הפקדה  
מניין ימי פסילת רישיון  

נהיגה לאחר שהתיק  
הסמכות    –הסתיים  

שוי  מסורה לרשות הרי 
והביקורת השיפוטית  

נתונה לביהמ"ש  
 962-ת ........ לעניינים מנהליים 

הפקדת רישיון    –הפקדה 
יש להפקיד    –הנהיגה 

מחדש למרות שרישיון  
הנהיגה הופקד בתיק  

 81-ת .............. לחומרה  –אחר 
הפקדת רישיון    –הפקדה 

יש להפקיד    –הנהיגה 
מחדש למרות שרישיון  
הנהיגה הופקד בתיק  

דחיית בקשה   –אחר 
 83-ת ...... לחומרה  –נוסף לדיון 
הפקדת רישיון    –הפקדה 

  –הלכת ג'אבר  –נהיגה 
חישוב פסילה על ידי  

רשות   –רשות הרישוי 
הרישוי הנפיקה "טופס  

ולמרות זאת   –ירוק" 
אושר מעצר בגין חשד  
  –לנהיגה בזמן פסילה 

 1470-ת ......................לחומרה 
הפקדת רשיון    –הפקדה 

כאשר   –הנהיגה 
המדובר בבלתי מורשה  

ביצוע תחליף  אין צורך ב
 85-ת ............. לקולא   –הפקדה 

הפקדת רשיון    –הפקדה 
הצהרה בפני   –נהיגה 

 83-ת .... לקולא   –הקצין, די בה 
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  רשיון  הפקדת  – הפקדה
  כי הפקיד  לא – נהיגה

  הואשם – ידע לא
  – פסילה בזמן  בנהיגה
 651-ת ............................ זיכוי 
  –חובת הפקדה   –הפקדה 

חובת הפקדה לקצין  
הפוסל מנהלית לא  

  –מעוגנת בפקודה 
 83-ת ........................... לקולא 

  – פסילה חישוב   – הפקדה
  ריצוי תקופת הוכרה

  שנקבעה כפי הפסילה
  קמא  השופט  בהחלטת

  שהמדובר למרות וזאת
  הנוגדת  שגויה בהחלטה 

  – בנדון החוק את
 643-ת ......................... לקולא 

  –חישוב פסילה   –הפקדה 
נהג המפקיד רשיון  

נהיגה במסגרת הליך  
משפטי אחד אינו מחויב  

בהגשת תצהיר בכדי  
בתקופת הפסילה  להכיר 

שריצה לאחר מכן  
  –בתיקים אחרים 

 77-ת ........................... לקולא 
כאשר רשיון   –הפקדה 

הנהיגה מופקד אין  
צורך להפקיד תצהיר  

בעקבות פסילה  
 81-ת ........... לקולא   –מאוחרת 

משחלפה תקופת    –הפקדה  
הפסילה ושנודע  

למערער, באקראי, כי 
רישיונו נפסל בהעדרו  
ומשלא פעלה הרשות  
כנדרש לדווח למערער  

רישיונו נפסל, לא    כי 
מוצדק לחשב את 

תקופת הפסילה החל  
ממועד הגשת הבקשה  

ויש לחשב את התקופה  
החל ממועד מתן גזר  

 963-ת .............. לקולא   –הדין  
 229 ............. ה גרשיון נהי – הפקדה

 227 ................................. דה הפק
 646-ת ..... "הסעיף הישן"   –הפקרה 
בניגוד לסעיף   – הפקרה
א)ב( לפקודת  64

ללא מאסר   –התעבורה 
 1969-ת ....... לקולא   – בכליאה

  ללא  – ברשלנות – הפקרה
 669-ת ... לקולא  – בפועל מאסר

  תא שעוזב מי גם  – הפקרה
  לאחר  התאונה מקום
  ההצלה  רכב הגעת
  – בהפקרה יורשע

 670-ת .......................לחומרה 
הוטל עונש שלא    –הפקרה 

בכליאה למרות  
  64ההרשעה בסעיף  

)א()ג(, כאשר מתחם  
  15-הענישה נקבע ל 

וזאת    40חודשים עד 
בהתחשב בשיקולי  

שיקום ובהיות הנאשם 
בעת ביצוע העבירות  

 1472-ת .. לקולא  –"בגיר צעיר" 
הנחיות פרקליט   –הפקרה 

בעניין  –המדינה 
מדיניות התביעה  

בהעמדה לדין וענישה  
בעבירה של הפקרה  

 1802-ת ............... לאחר פגיעה 
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הנחיות פרקליט    –הפקרה 
המדינה לגבי סעיף  

 1473-ת ........לקולא   –האישום 
הפקרה ברשלנות    –הפקרה  

  6מתחם העונש בין    –
חודשי מאסר    24-ל 

 1646-ת  ........... לחומרה -בפועל 
  –יגה הפקרה והר   –הפקרה 

 95-ת ... לחומרה  –העונש הראוי 
  – מדעת הפקרה   – הפקרה

  מתחיל הענישה מתחם
  – שירות בעבודות
 1150-ת ....................... לקולא 

 87-ת .......... הפקרת הרוג   –הפקרה 
הציות להוראת   – הפקרה

החוק אינו מתמצה רק  
בהישארות הנהג  

המעורב במקום עד 
להגעת הגורמים  

  – על הנהג – הרפואיים
  אם לא נשקפת לו סכנה

להישאר במקום עד   –
למיצוי הליכי הבירור  

של גורמי הרפואה  
  – ונציגי אכיפת החוק

 1961-ת .................. לחומרה 
  4  –הקלה בעונש    –הפקרה  

מתוך    –גזרי דין  
  253"הסניגור" חוברת  

 1647-ת  ............... 2018אפריל  
התקבלה   –זיכוי  –הפקרה 

 88-ת ......... בקשת רשות ערעור 
  נפגעי  זכויות – הפקרה

  – חוק הצעת  – עבירה
 640ת ........................ לחומרה 

חובת נוסע ברכב    –הפקרה 
המעורב בתאונה שבה  

נפגע אדם והתקשר  
 1474-ת .............. לגופי ההצלה 

חובת נוסע    –  הפקרה 
להתקשר לגופי  

 1297-ת .... לחומרה   –  ההצלה 

חריגה קיצונית   – הפקרה
ממדיניות הענישה  

הנוהגת מצדיקה הקלה  
 1963-ת ......... לקולא  – בעונש

,  להתחשב יש  – הפקרה
,  מסוימת במידה

",  האנושית  חולשה"ב
  נהג  האוחזת  בבהלה
  דרכים ונתבתא המעורב
  – להימלט לו  והגורמת
 1155-ת ........................ לקולא 
כאשר המדובר   –הפקרה  

"בהפקרה רשלנית"  
ניתן להרשיע בסעיף  

א)א( בנוסחו החדש  64
)א()ב(   64ולא בסעיף  

  –לפק' התעבורה  
 964-ת ......................... לקולא 

כאשר המדובר   –הפקרה 
בעבירת הפקרה, לא  
מוצדק שלא להרשיע  
  –אך לא הוטל מאסר 

 88-ת ........................... לקולא 
לא ניתן להרשיע    –הפקרה 

את הנוסע ברכב כשותף  
  –לעבירת ההפקרה 

 89-ת ........................... לקולא 
לבית המשפט    –הפקרה  

לתעבורה מוקנית  
לכאורה הסמכות לדון  
בעבירת הפקרה גם אם 

המדובר בעבירה  
שהעונש בצידה הינו עד  

  –שנות מאסר    14
 965-ת ......................... לקולא 

הימנעות   –מאסר  –הפקרה 
ממאסר בגין הליך  

 93-ת ............ לקולא  –שיקומי 
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  18-מאסר ל   –הפקרה  
עיכוב ביצוע    –חודשים  

גם בעבירת הפקרה    –
ניתן להמיר המאסר  

  –בעבודות שירות  
  –הבקשה התקבלה  

 966-ת ......................... לקולא 
"היה    –  מודעות   –  הפקרה 

זוכה    –  עליו לדעת" 
מהפקרה לפי ס'  

א)ב( והורשע  64
בעבירה לפי ס'  

 1300-ת ....... לקולא   –  א)א( 64
מנהלת בי"ס   –הפקרה 

וגרמה  פגעה בילדה  
לחבלה, הילדה עזבה  
את מקום התאונה  
והנאשמת המשיכה  

 95-ת ...... מידת העונש  –בדרכה 
מתחם העונש    –  הפקרה 

בעבירת הפקדה לפי  
א)ג(, )עונש  64ס'  

שנות    14מקסימום  
  3-מאסר(, הופחת מ 

שנים לשנתיים    7ועד  
ובנוסף    –  שנים   5עד  

יש מחד לתת משקל  
לתוצאת התאונה  

לצורך החלת הסעיף  
בות המקרה,  על נסי 

אך אין להתחשב  
בתוצאת התאונה  
)מוות או חבלה  

חמורה( גם כשיקול  
לחומרה במסגרת  

 1299-ת ..... לקולא   –  סעיף זה 

מתחם העונש    –הפקרה  
לעבירת הפקרה בניגוד  

א')ג( לפקודת  64לס'  
-ל   10התעבורה נע בין  

  –חודשי מאסר    30
חודשי    18העונש של  

  14-מאסר קוצר ל 
 967-ת ......... לקולא   –חודשים  

  –מתחם הענישה  –הפקרה 
בעקבות הרשעה  

בעבירת הפקרה בניגוד  
א)ב( לפקודת  64לס' 

  7התעבורה )עבירה של 
רף   –שנות מאסר( 

  –תחתון של העבירה 
ימי מאסר לריצוי   75

  18-בעבודות שירות ו
 1807-ת  .......... חודשי פסילה 

  הענישה מתחם – הפקרה
  הפקרה בעבירת
  בצידה  הנקוב  שהעונש

  – מאסר שנות 14 הינו
  חודשי   12 בין ינוע

  חודשי 40-ל מאסר
 1157-ת ........... לקולא  – מאסר
מתחם הענישה    –הפקרה  

בעבירת הפקרה שעונש  
המקסימום בגינה הינו  

שנות מאסר, הנע    14
חודשי    48-ל   12בין  

אינו    –מאסר בפועל  
חורג במידה ניכרת  

ממתחם הענישה הראוי  
 969-ת ...................... לקולא   –

  – אישיות נסיבות  – הפקרה
  רהמאס – חרדה

 644-ת .. לקולא   – בוטל בכליאה
  –סיוע להפקרה    –הפקרה  

לא    –ע"י שיכור  
תתקבל הגנת שיכרות  

  –ט' )ב(    34לפי סעיף  
 971-ת ..................... לחומרה  
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א)ג(  64סעיף    –  הפקרה 
  14לפק' התעבורה ) 

מתחם ענישה    –  שנים( 
וביטול המאסר  

 1298-ת .................... המותנה 
  –  ספק פגיעה   –  הפקרה 

שמירת מקום חניה  
  –  על ידי הולך רגל 

 1301-ת ......................... זיכוי 
  –גיל צעיר  –עונש   –הפקרה 

הענישה היא לעולם  
  –אינדיבידואלית 

 1475-ת ....................... לקולא 
הקלה   – עונש – הפקרה

נסיבות   – משמעותית
 1966-ת ....... לקולא  – אישיות

עונש   – עונש – הפקרה
עבירת   חמור בגין

הפקרה לנהג שאינו  
אחראי לגרם התאונה  

 1967-ת ...לחומרה  – הקטלנית
עונש המאסר   –הפקרה 

בעקבות הרשעה  
בעבירת הפקרה בניגוד  

א)ב( לפקודת  64לס' 
  15 –התעבורה קוצר מ 

חודשי    6-חודשים ל
עבודות שירות מטעמי 

 1804-ת .......... לקולא  –שיקום 
עונש המאסר   –הפקרה 

בעקבות הרשעה  
בעבירת הפקרה בניגוד  

א)ג( לפקודת  64לס' 
  10 –התעבורה קוצר מ 

-חודשי מאסר בפועל ל 
חודשי מאסר לריצוי   9

 –בעבודות שירות 
 1803-ת ....................... לקולא 

  דין גזרי – ענישה  – הפקרה
 1159-ת ..... לקולא   –" סניגור"ב

ענישה בגין    –הפקרה 
הפקרה, גרם מוות  

ברשלנות, נהיגה בזמן  
וש מהלכי  פסילה ושיב 

 95-ת ............ לחומרה  –משפט 
  – עיניים עצימת  – הפקרה

 658-ת ........ לחומרה  – הרשעה
  – צדק מאחה – הפקרה

 1968-ת ..................... לקולא 
  החקיקה  שינויי – הפקרה

 649-ת ........... ולקולא  לחומרה
  – החוק תיקון – הפקרה

   641-ת ........... ולקולא  לחומרה
 241 ................... כרות ש+  רההפק

מתחם  -הפקרה והריגה
 1652-ת ........... לחומרה -ענישה 

אין להטיל עונש  -הפקרה
ו  או צ\מאסר מותנה ו

מבחן כאשר מוטל  
מאסר בפועל ויש  

להתחשב בהתנהגות  
אנושית של מי שהפקיר  
והביע חרטה על מעשיו  

 1653-ת ..................... לקולא  –
אין להטיל עונש  -הפקרה

או צו  \מאסר מותנה ו
מבחן כאשר מוטל  

 1652-ת ............... מאסר בפועל 
אין תקדים להגשת  -הפקרה 

כתב אישום בעבירת 
ההפקרה מבלי שהנהג  
הפוגע עזב את המקום  

 1645-ת  .................. -לקולא   –
  – ענישה מתחם-הפקרה

  שעונש בעבירה
,  שנים 14 המקסימום

  4 בין,חמורות בנסיבות
-בפועל מאסר שנות 6- ל

 1157-ת .................... -לחומרה
-סקירת פסיקה -הפקרה

מתחם  -א)ב(  64סעיף 
 1649-ת  ..................... הענישה 
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הפרעה למהלך   –עה הפר
 241 ................... ני ביהמ"ש ודי

 242 ....... המשפט   בית י נולדי   הרעפה
  תיב ני ך דיו להמל  עההפר

 242 ........................... ט פשמה
 243 ................. זכות קדימה ת הפר

 243 ................... נשים עוות ברטצה
הצעת חוק לתיקון פקודת  

(,  112התעבורה )מס' 
 1474-ת ........... 2013-התשע"ד 

 243 .......................... בעונש ה הקל
 243 ................................. טה הקל

הקפאת הזכירה    –הקפאה 
 1657-ת ........ הכללים  –שבעבר 

  –מס' הרוגים  –הרוגים 
ככלל אין הצדקה  
להרשיע ולהעניש  

 96-ת .......... ולא לק –במכפלות 
אין בעובדה    –הריגה  

שהמערער התחרה  
ברכב אחר כדי להצדיק 
הרשעה בהריגה כאשר  
בקטע הדרך בו נגרמה  

התאונה החריגה  
מהמהירות לא עלתה  

כדי רשלנות רבתי  
באופן שיצדיק הרשעה  
בהריגה עקב מצב נפשי  

 971-ת ...... לקולא   –של פזיזות  
  –רבעה הרוגים א –הריגה 

פסילת    –קרובי משפחה 
  –רשיון נהיגה בלבד 

 101-ת ......................... לקולא 
  – ענישה טווח – הריגה

   670-ת ....................... לחומרה 
  משקל הוכח אל – הריגה

  – מהריגה זיכוי – יתר
  – מוות בגרם הרשעה
 1159-ת ....................... לקולא 

סקירת ההבדל בין   –הריגה 
עבירת גרם מוות  
לעבירת ההריגה  
זיכוי   –בתאונת דרכים 

  –מעבירת ההריגה 
 104-ת ......................... לקולא 

  –הרוגים   3 –עונש  –הריגה 
  –אור אדום במודע 

שנות   7-ל 3מתחם בין 
 1476-ת ........................ מאסר

  במעבר הפגיע – הריגה
  הוכחה לא – חצייה

 664-ת ............. זיכוי  – מודעות 
  למוות פגיעה – הריגה

  המרת – חצייה במעבר
  – מוות לגרם האישום
  מאסר שנת – העונש
 669-ת .......................... בפועל 
פגיעה מכוונת    –הריגה  

  –  במי שביצע עבירה 
 1301-ת ....... לחומרה   –מחבל  

אין   –רמזור אדום  –הריגה 
בעצם חציית צומת  

באור אדום כדי לבסס  
  –יסוד נפשי של מודעות 

 1477-ת .......................... יכוי ז
  –שלושה הרוגים  –הריגה 

נהיגה תחת השפעת  
סמים וחציית צומת  

מתחם    –באור אדום 
 1662-ת ......... לחומרה  –ענישה 

  –שלושה הרוגים  –הריגה 
נהיגה תחת השפעת  
סמים וחציית צומת  

מתחם    –באור אדום 
 1661-ת ......... לחומרה  –ענישה 

  – דרכים תאונת – הריגה
  צומת  חציית – שכרות
  – אדום באור

  בקושי התחשבות
  – הכלא לתנאי  להסתגל
 655-ת ........................   לקולא
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המשיב   –תחרות  –הריגה 
לא היה צריך לצפות את  
תוצאת המוות בעקבות  

  –השתתפות בתחרות 
 1161-ת  . לקולא  –זוכה מהריגה 

 274 ............. כים רד תנו אתב ה יגרה
מתחם  -הריגה והפקרה

 1657-ת ........... לחומרה -ענישה 
  – בשכרות ונהיגה  הריגה
  מידת  – הרוגים שני

 1159-ת ........................ העונש 
 244 ................................... גה הרי

 97-ת ................................. הריגה 
 1659-ת ......... מתחם ענישה -הריגה 
 275 ............................. סר ב חהרכ

 104-ת ................................ הרכב
ביטול הרשעה   –הרשעה 

)ב(  72לפי הוראת סעיף 
לחוק העונשין על מנת  

ע מהפעלת מאסר  להימנ
  –על תנאי חב הפעלה 

 1809-ת  .................... לקולא 
הימנעות    –  הרשעה 

נוכח    –  מהרשעה 
  –  נסיבות אישיות 

 1306-ת ...................... לקולא 
  הימנעות – הרשעה

  שיקולי – מהרשעה
 1161-ת .......... לקולא  – שיקום

הימנעות   –הרשעה 
מהרשעה בעבירות של  
הפרעה לשוטר במילוי  
תפקידו, גרימת ת.ד. 

וביצוע עבירות תעבורה  
את על מנת לאפשר  וז

לנאשם להתגייס לצה"ל  
 105-ת ...................... לקולא  –

מנעות  הי – הרשעה
מהרשעה בעבירת  

על מנת לא   – שכרות
לפגוע בעיסוקו 

המקצועי של הנאשם  
 1971-ת ... לקולא  – שהינו עו"ד

  השיקולים – הרשעה
  – מהרשעה  להימנעות 

  במסמך בשימוש אישום
  נוספות  ועבירות מזוייף 

 666-ת .... לקולא  – הורשע  לא–
 275 ................................. עה הרש

 104-ת ............................. הרשעה 
בעבירת   –הרשעות קודמות 

יש להתחשב   –קנס 
 110-ת . לקולא   –בקנס המקורי 
יש   –הרשעות קודמות 

להתייחס להרשעות  
הקודמות רק לאחר  

 1478-ת ........... שהמתחם נקבע 
לא ניתן   –הרשעות קודמות 

להגיש טופס הרשעות  
קודמות, אלא אם הוכח  
שעותק המרשם הפלילי  
הומצא לנאשם מטעם  

התובע והנאשם לא  
הודיע לבית המשפט  

ימים כי    7בכתב תוך 
  –הוא מכחיש את תוכנו 

 1479-ת ........................ לקולא 
  ניתן  לא – קודמות  הרשעות

  אם אלא להגישן
  כי צוין למשפט  בהזמנה

  גיליון את להגיש  ניתן
  בהעדר ההרשעות 
  זכאי הוא וכי הנאשם
  – הפלילי במרשם לעיין

 647-ת ........................   לקולא
 277 ......... ידע מ – ת קודמות עוהרש

מתחם   – הרשעות קודמות
ההרשעות  – הענישה

הקודמות לא נלקחות  
בחשבון לצורך קביעת  

  – מתחם הענישה 
 1972-ת ..................... לקולא 
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ניתן    –הרשעות קודמות  
להגיש הרשעות  

קודמות, במסגרת 
ההליך הפלילי, על אף  

 973-ת .... לחומרה   –שהתיישנו  
 107-ת ................ שעות קודמות הר

נהיגה תחת    –השפעה 
השפעת משקאות  

  –שכרות  –אלכוהולים 
  11העונש הראוי אינו  

 106-ת .. לקולא  –חודשי פסילה 
 107-ת ................ שכרות  –השפעה 

 281 .............................. ות למהשת
 287 ....................... פלוגתא ק השת

לא ניתן להטיל    –התחייבות 
התחייבות בנוסף  
  –למאסר על תנאי 

 1479-ת ....................... לקולא 
  ראוי לא  – התחייבות
  לצד התחייבות להטיל 
  ומאסר  תנאי על מאסר
 1163-ת ........... לקולא  – בפועל
ניתנת   –התחייבות 

להעשות בעל פה  
  –במעמד גזר הדין 

 1973-ת .................... לקולא 
בעבירת    –התייצבות  

תעבורה הנאשם אינו  
נדרש לבטל עיסוקיו  
כדי ליטול חלק בדיון  

 1307-ת ................... לקולא   –
אי   –שביתה  –התייצבות 

  –התייצבות פרקליט 
שיקול מאזן  
 111-ת ....... זיכוי  –האינטרסים 

 284 ..................... ם בות נאשיצהתי
 282 .............................. בות יצהתי

אישור מסירה   –התיישנות 
בהעדר פרטים   –

מהותיים באישור  
המסירה לא ניתן  
לסתור את טענת  

 1663-ת ... לקולא  –ההתיישנות 

דבר הדואר    –  התיישנות 
המודיע על ביצוע  
עבירה לא נשא על  

  גביו פרטים מהותיים 
  –  הטענה התקבלה   –

 1308-ת .... כתב האישום בוטל 
הזימון אמנם    –התיישנות 

שנה מיום  שוגר תוך 
ההודעה על הרצון  

להישפט אך הזימון  
ל"משפט קיים" שוגר  

שנים מיום   3רק בחלוף  
טענת   –ההודעה 

  –ההתיישנות התקבלה 
-כתב האישום בוטל 

 1664-ת ........................ לקולא 
התיישנות    –התיישנות 

 112-ת ...... העונש בעבירות עוון 
  התיישנות  – התיישנות
  יש –( שנים 10)  עונשים

  בשאלת לדון
  הדין י" עפ ההתיישנות 

 636-ת ........... לקולא   – הפלילי
התיישנות    –התיישנות 
עונשי מאסר על  -עונשים 
 1480-ת ............... לקולא -תנאי

סתירת    –  התיישנות 
לא    –  חזקת המסירה 

הטענה    –  ידוע במען 
 1309-ת ....... זיכוי   –  התקבלה 

  – קנס עבירת  – התיישנות
  מספרי בציון די אין

  הודעות  של המשלוח
  – רשום בדואר הקנס
 642-ת ........................... זיכוי 

 294 ........ שנות עבירת תעבורה ייהת
 287 .............................. נות יש התי

 111-ת .......................... התיישנות 
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חזקת מסירה    –התלייה  
של הודעה על אמצעי  

רשות הרישוי  -תיקון 
שיגרה הודעת התלייה  

  –ללא מעקב ותיעוד  
-החזקה הופרכה 

 1664-ת  ..................... לקולא 
 294 ...................... ת הליכים ייהתל
זית  חות, התנגשות גשהתנ

 295 ............................... אחור 
 295 ..................... ות בעונשרבהתע
 295 .......... ור עאת ער ות ערכרבהתע

התרת נהיגה    –התרה  
  –לבלתי מורשה  
גם    –תאונה קטלנית  

המתיר הורשע בגרם  
 1310-ת ... לחומרה   –התאונה  
מדיניות   –התרת נהיגה 

הענישה הנהוגה בעבירה  
חודשי פסילה   3זו הינה 
 974-ת .......................... בפועל 

 296 ......................... התרת ערעור  
  
 
  ו 
 
 
 299 .................................... יתור ו

   299 ..........................ועדה רפואית 
 
 
  ז 
 
 

חובת הזהירות   –רות זהי
מושגית וחובת זהירות  

חובת   –קונקרטית 
הזהירות נקבעת על פי  

 1667-ת ............. מבחן הצפיות 

  –  ר זהירות חוס   –  זהירות 
ההבדל בין סעיף  

( לפקודת  2) 62
התעבורה לתקנה  

)ג( לתקנות  21
 1312-ת .... לקולא   –  התעבורה 

  –חוסר זהירות  –זהירות 
(  2)62ההבדל בין סעיף 

לפקודת התעבורה 
)ג( לתקנות  21לתקנה 

 1814-ת ...... לקולא  –התעבורה 
  –חוסר זהירות  –זהירות 

(  2)62ההבדל בין סעיף 
לפקודת התעבורה 

)ג( לתקנות  21 לתקנה
סקירת   –התעבורה 
 1816-ת .......... לקולא  –פסיקה 

  –חוסר זהירות  –זהירות 
הרשעה בסעיף אשר  

אינו יוצר חובת פסילה  
 113-ת ...................... לקולא  –

  – חוסר זהירות – זהירות
למרות אי הציות  

וגרימת   301לתמרור 
הומר   – תאונת דרכים

האישום מנהיגת רכב  
ברשלנות בניגוד לסעיף  

( לפק' התעבורה  2)62
לנהיגת רכב בחוסר 

וד לתקנה  זהירות בניג
  )ג( לתקנות התעבורה21
  – רשלנות רגעית –

 1975-ת  ................. לקולא 
  או  זהירות חוסר  – זהירות

  זיכוי – רשלנות
 676-ת ........ לקולא  – מרשלנות

  או  זהירות חוסר  – זהירות
  זיכוי – רשלנות

 677-ת ........ לקולא  – מרשלנות
 301 ........... חוסר זהירות  –ת זהירו

 301 .................................. זהירות 
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"נסיבות   –זוטי דברים 
זיכוי בהיעדר   –העושה" 

 113-ת ........... הרשעות קודמות 
הנאשם חישב   –זוטי דברים 

את גילו לפי הלוח  
העברי, העובדות בכתב  

  –האישום הוכחו 
בנסיבות המקרה  

נתקבלה הגנת זוטי  
 114-ת ...............זיכוי  –דברים 
 301 ............................ זוטי דברים

המסגרת   – זיהוי
הנורמטיבית בסוגיית  

  עדות השוטר – הזיהוי
"המבחן הפנימי"   –

 – בצירוף נסיבות
  – "המבחן החיצוני"

 1978-ת  ................. לקולא 
שגרסת  העובדה  –זיהוי 

הנאשם אינה מהימנה,  
אין די בה כדי להצדיק  
הרשעתו בנהיגת הרכב  
כאשר גרסת התביעה  
מעלה ספק רב לגביי  

 1481-ת ......... זיכוי -זהות הנהג
  ודאי   לא הנהג זיהוי  – זיהוי
 678-ת ......................... זיכוי  –
קיים חשש ממתן   –זיהוי 

הודאות שווא בחקירה,  
טעויות עקב הסתמכות 

על ראיות מדעיות  
ות על שגויות, הסתמכ

עדויות ראייה שגויות  
וזיהוי מוטעה. המנגנון 
הראוי לבירור טענות  
בדבר הרשעות שווא  

  –ובקשות למשפט חוזר 
דו"ח הועדה הציבורית  
למניעת הרשעות שווא 

 1817-ת ......... לקולא  –ותיקונן 
 320 ............................ זיהוי פלילי 
 115-ת ........................ זיהוי פלילי 

 312 ..................................... זיהוי 

 116-ת ............. זיוף מד אוץ  –זיוף 
  נהיגה  יוןברש שימוש – זיוף

  ללא נהיגה  – מזויף
  – וביטוח  נהיגה  רשיון

  – מהרשעה הימנעות
 684-ת ........................   לקולא

 324 .......................... זיוף רשיונות 
 321 ...................................... זיוף 

 324 ...........................   זיכוי אילם
 325 ....................... זיכוי בקטלנית 

 324 ..................................... זיכוי 
זימון לדיון בבקשה לפסילת  
רישיון הנהיגה עד תום  

כשהייצוג   –ההליכים 
-הוא על התיק העיקרי 

לא ניתן לכפות על  
  –סניגור לייצג בבקשה 
  –בהעדר זימון המשיב 

 1666-ת .........הבקשה נמחקה 
 327 ....................... זכויות במשפט 

  ש"ביהמ – נאשם זכויות 
  על  הקפיד לא לתעבורה 

  הלא  הנאשם זכויות 
 680-ת ............... זיכוי  – מיוצג

 329 ......................... כויות נאשם ז
 342 ......................... זכויות נאשם 

 116-ת .............זכויות נפגעי עבירה 
 342 ............... זכויות נפגעי עבירות 

 343 .................................. זכוכית 
 330 ....................... כות השתיקה ז

 341 ....................... זכות השתיקה 
 330 ............................ זכות ערעור 

 330 ............. אופנוע  –זכות קדימה 
  בהיעדר – קדימה זכות

  מהירויות אודות נתונים
  המעורבים  הרכב כלי

  לא(  ואופנוע פרטית)
  תאונת – להרשיע  ניתן

  נתנה  – קטלנית דרכים
 681-ת ...... זיכוי  – ערעור רשות
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  של היכרות – קדימה זכות
  חנההב ואף – הצומת
  אין – המתקרב ברכב
  להרשיע כדי  די בהם

 1164-ת ......... לקולא  – בהריגה
  הנאשמת – קדימה זכות

  נהג  של סימון  על סמכה
  בעת מולה  שהגיע
  לא – שמאלה שפנתה
  למרות  ברשלנות חטאה
  האופנוע ברוכב הפגיעה
  – כיוון מאותו  שהגיע
 684-ת ............................ זיכוי 

לא נרשמו   –זכות קדימה 
פרטי הנהג שזכותו  

י המערער  הופרה ע" 
ופרטי שוטרים נוספים  

 976-ת ............לקולא  –זיכוי  –
משלא    –  זכות קדימה 

ציין השוטר כי נהג  
אחר נאלץ להאט,  

לעצור או לסטות, לא  
  –  הוכחה העבירה 

הערר התקבל, רישיון  
 1313-תלקולא -הנהיגה הוחזר 

 117-ת .................... –זכות קדימה 
  שמאלה בפניה קדימה זכות
  לא  – דרכים תאונת –

  פונהה  הנהג תמיד
   679-ת .............. זיכוי  – אחראי

 327 ..... זכות קדימה בפניה שמאלה 
זכות קדימה כלפי רכב  
הנוסע בניגוד לכיוון  

 340 ............................ התנועה 
תאונת   –זכות קדימה
רשלנות   –דרכים 

 117-ת .............זיכוי  –המעורב 
 331 ...........................זכות קדימה 

 329 ..................................... זכות 
נהיגה +    –זמן פסילה 
 343 ............................. שכרות
 343 ............................. זמן תגובה 

י  רשיון נהיגה זמנ –זמני 
שפג תוקפו דינו כדין  

רשיון נהיגה קבוע שפג  
 118-ת ....................... )לקולא( 

 345 ................................... זריחה 
 
 
  ח 
 
 

חבלה של ממש    –חבלה 
כאשר מוכחת   –חמורה 

רשלנות תורמת  
משמעותית של הולך  

הרגל אשר נפגע, העונש  
חודשי   3ההולם הוא  

פסילת רישיון נהיגה  
 1668-ת ............ לקולא  –בפועל 

  –חבלה קשה במיוחד 
ענישה אינדיבידואלית  

 119-ת ....................... )לקולא( 
השברים   –חבלה של ממש 

  –אובחנו לאחר כחודש 
  ספק לגבי הקשר

 1483-ת ........... זיכוי  –הסיבתי 
חומרת  –  חבלה של ממש

 סריקת גזרי דין   – העונש 
 1314-ת  ......... מתחם הענישה  –
  ניתן  לא – ממש  של חבלה

  בגרימת בהעדר להרשיע
  דרכים תאונת

  נגרמה ממנה שכתוצאה
 688-ת .... ממש  של חבלה  לאדם

פציעה   –חבלה של ממש 
שנות פסילה   4 –קשה 

ופיצוי לנפגעים קוצרו  
ם והפיצוי  חודשי  11-ל

 977-ת . לקולא  –לנפגעים בוטל 
פציעה   –חבלה של ממש 

  –כריתת רגל  –קשה 
בוטל עונש המאסר  

  –בעבודות שירות 
 1486-ת ........................ לקולא 
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פציעה   –חבלה של ממש 
מתחם הענישה   –קשה 

 977-ת ...................... לקולא  –
שברים   –חבלה של ממש 

בצלעות ובגפיים, אשפוז  
שמונה ימים והעברה  

  –למוסד שיקומי 
-חודשי פסילהחמישה  
 1484-ת ....................... לקולא 

-חבלה של ממש -חבלה
  –לבד ב –לנאשם עצמו 

  –לא נהג עקב הפציעה 
הפסילה בוטלה  

 1668-ת ........... לקולא -בערעור
 347 .................................... חברה 
  מנהג   לדרוש אין – חגורה

  לדרישה מעבר  לחגור
 691-ת ........... לקולא  – שבחוק

  חגורת בטיחות   –  חגורה 
לא הוכח כי    –

החגירה נעשתה  
  –  בניגוד ללשון החוק 

  ערעור הנאשם התקבל 
 1314-ת ......................זיכוי   –
 347 ................................... חגורה 
 347 .................................. חגורות 

חגירה   –חגורת בטיחות 
 120-ת ........ מתחת לבית השחי 

יש לפרש   –חגורת בטיחות 
את אופן החגירה על פי  

  –תכלית התקנה 
 120-ת ....................... לחומרה 

 348 ....................... חגורת בטיחות 
  –מנהלית קטלני  –חדש 

היות הנהג חדש אינו  
מצדיק כשלעצמו  

ן נהיגה  פסילת רישיו
מנהלית, מבלי להתבסס  

  –על ראיות לכאורה 
 1669-ת ....................... לקולא 

היותו   –נהג חדש  –חדש 
חדש אינו ראיה  

בוטלה   –למסוכנות 
יום    90פסילה מנהלית ל 

 1486-ת ..................... לקולא  –
  העובדה  – חדש נהג  – חדש

  חדש בנהג שמדובר
  לכשעצמה מלמדת  אינה
  נהיגתו  שהמשך כך על

  – לציבור  סיכון מהווה
 1166-ת ........................ לקולא 

 352 ......... ראה גם נהג חדש  –חדש 
לא הוכח מי    –מלווה -חדש

מהנוסעים אינו עונה על  
 1671-ת ...... זיכוי -הגדרת מלווה 

 354 ..................................... חו"ל 
 353 ................. עונש חובה   –חובה 

 353 ...... חובת זהירות כלפי קטינים 
 354 ................... חוות דעת מומחה 

 354 ........ חוות דעת רפואית בפלילי 
תאונת   –סופת חול   –חול 

  –דרכים קטלנית 
ה הטענה כי  התקבל

סופת חול פתאומית  
גרמה לנאשם שלא  

-להבחין ברכב שלפניו
 1489-ת ........................ לקולא 
 355 .............................. חולה נפש 

 355 ....................... חומר החקירה 
  בקשת – חקירה חומר

  פלטי לקבלת  הסנגור
  נהגים של  בדיקות
  בו במכשיר  אחרים
  ולטענתו , הנאשם נמדד
  התקבלה, תקול נמצא

  סעיף  להוראות בהתאם
  108 סעיף עם יחד  74

 1166-ת ........ לקולא  – פ"לחסד
 364 ........... הגדרתו   –חומר חקירה 
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ההבחנות   –חומר חקירה 
לעניין בקשה להשלמת  

חומר החקירה עפ"י  
הוראות חוק סדר הדין  

 1819-ת ................... הפלילי 
 361 ............ הנחיות   –חומר חקירה 
כולל כל   – חומר חקירה
הנוגע לאישום  החומר

אפילו אם מצוי  
 בפריפריה של האישום

 1979-ת .................. לקולא  –
  תרשומת  – חקירה חומר

  במהלך  התובע שערך
  יחשב התביעה  עד ראיון 
  – חקירה כחומר
 698-ת .......... לקולא   – הכללים

 121-ת ...................... מר חקירה חו
"ליטרת   –חומרת הענישה 

 366 .............................. הבשר
חוסר   –חוסר זהירות 

תשומת לב שאינה מגעת  
זיכוי   –לכדי קלות ראש 
 1490-ת ....... מעבירת הרשלנות 

  שימוש איסור – הים חוף
  עבירת נעברה בו ברכב

 1168-ת ....... הים  בחוף הנהיגה
  החוף  על  נסיעה – הים חוף

  – בריונית התנהגות –
 1168-ת ..................... לחומרה 

 366 ................................ חוף הים 
 366 ..................................... חופף 
 366 ......................... עבודות   –חוץ 
 121-ת .... הגדרת מונחי יסוד  –חוק 
  הוראת חוק מקלה   –  חוק 
הפיכת המהירות    –

  10בחריגה נוספת של  
  –  קמ"ש לעבירת קנס 

פסילת רישיון הנהיגה  
  –  המנהלית קוצרה 

 1315-ת ...................... לקולא 
חוק מיוחד דוחה   –חוק 

 122-ת ..................... חוק כללי 
 367 ............. כוונת המחוקק  –חוק 

עונש   –שכרות  –חוק 
מינימום של שנתיים  
פסילת רשיון הנהיגה  

 122-ת ........ "חוק רע"  –בפועל 
  –תיקון חוק לקולא  –חוק 

לא יחול על עבירות  
מהירות שהפכו  
 1488-תלחומרה  –לעבירות קנס 

 367 ........................ חוק התעבורה 
 366 .........חוק יסוד: חופש העיסוק 

 367 ................................... חזיתי 
במקרה    –  העונש   –  חזקה 

של הרשעה מכח  
זקה כאשר הנאשם  הח 

  –  לא נהג ברכב 
 1316-ת ....................... לקולא 

  –חזקת בעלות    –  חזקה 
  –  מחדל חקירה 

טענות ההגנה אודות  
קיומו של הנהג בפועל  
  לא נבדקו ולא נחקרו 

  –  הערעור התקבל   –
 1316-ת ............ המערער זוכה 

  – בעלות חזקת – חזקה
  נוצר – חקירה  מחדלי
  רכב זהות לגבי ספק

 1169-ת ............ זיכוי  – הנאשם
 368 .............. חזקת בעלות  –חזקה 

ביקורת   –חזקת בעלות 
קיצונית על האפשרות  
להרשיע מי שלא ביצע  

את העבירה וזאת על פי  
 1491-ת לקולא   –חזקת הבעלות 

 373 ..... נטל הראייה  –חזקת בעלות 
 373 .......................... חזקת בעלות 

הודעה על   –חזקת מסירה 
רשות  -אמצעי תיקון 

הרישוי שיגרה הודעת  
התלייה ללא מעקב  

  החזקה –ותיעוד 
 1671-ת ........... לקולא -הופרכה 

 374 ....................... חזרה מאישום 
 374 ........................ חזרה מכפירה 
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אין להחזיק רכב   –חילוט 
כתפוס כאשר ניתן  
להשיג את המטרה  
הנדרשת באמצעים  

 122-ת ........... לקולא  –אחרים 
 375 .............. י סעיף חילופ   –חילופי 
  – הסרת חיסיון – חיסיון

ניתן לחייב את  
המאשימה למסור את  
הראיה החסויה בהליך  

פלילי אם המדובר 
בראיה חיונית להגנת  
הנאשם או אם הראיה  
עשויה להועיל להגנתו, 

גם אם אינה חיונית  
התועלת   ומידת

הטמונה בה עולה על  
מידת הפגיעה בעניין 
הציבורי שעליו מגן  

 1980-ת .................. החיסיון
  –חומר חסוי   –חיסיון 

ביקורת של בית משפט  
העליון על שימוש יתר  

 1492-ת ..... לקולא  –"בכלי זה" 
חיסיון מפני    –חיסיון 

הפללה עצמית עקב  
 123-ת ........... חשיפת מסמכים 

  –תעודת חיסיון  –חיסיון 
יהמ"ש בהרכב רשאי  ב

להתחשב בטענה כי  
במועד הגשת כתב  

האישום, נחשב חומר  
החקירה לגלוי, ולנאשם 

  –קמה אז זכות העיון 
 1672-ת ....................... לקולא 

חדירה לטלפון  – חיפוש
לא   – נייד שלא כדין

ינתן צו חיפוש במכשיר  
הטלפון על בסיס 

ממצאים שהתקבל  
בחיפוש קודם שנעשה  

 1981-ת ..... לקולא  – שלא כדין

חוקיות החיפוש   –חיפוש 
  –וקבילות הממצאים 

הושגה   הראייה )סם(
 1820-ת ......... זיכוי –שלא כדין 

חיפוש בגין עבירה   –חיפוש 
  –שלא מופיעה בצו 

 123-ת ........................... זיכוי 
  חיפוש לא חוקי   –  חיפוש 
העדר תיעוד    –

נהיגה תחת    –  שרשרת 
 1318-ת זיכוי   –  השפעת סמים 

  לערוך ניתן   לא – חיפוש
  אם אלא אדם על  חיפוש

,  הסכמתו  התקבלה
  לו  שהובהרה לאחר
 688-ת ... לא לקו – לסרב  הזכות

סירוב   –סירוב  –חיפוש 
העדר הסבר   –לחיפוש 

  –אודות הזכות לסרב 
 124-ת ........................... זיכוי 

  בית – חוקי לא  חיפוש
  הכרעת ביטל המשפט

,  עצמו  של, מרשיעה דין
,  דין פסק  לאור  וזיכה
  שניתן, הלכה משנה
  – העונש שהוטל לפני 
 695-ת ........................... זיכוי 

  התקבלה – חוקי לא  חיפוש
  להשיב אין טענת

   697-ת ............ זיכוי  – לאשמה
  –סמים  –חיפוש לא חוקי 

פסילת ראיות עקב  
  –חיפוש בלתי חוקי 

 124-ת ........................... זיכוי 
  – סמים – חוקי לא  חיפוש

  זיכוי – סירוב – שכרות
 702-ת ........................ בערעור 

בדיקת   –חיפוש פנימי 
 377 ............................. איידס 

 377 ................................... חיפוש 
התנהגות בשעת    –חירום 

  –התעטשות   –חירום 
 128-ת ........................... זיכוי 
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ת  התנהגות בשע –חירום 
נאלצה לסטות  –חירום 

 1820-ת ....................... זיכוי –
התנהגות בשעת    –חירום 

 377 .............................. חירום 
 126-ת ............ סטיית רכב  –חירום 
פסילת הרישיון לא    –חירום 

תחול במקרה של  
קריאת חירום לשירות  
מילואים וכשהנאשם  

 1673-ת לקולא -נוהג במדי צה"ל
ר' בהרחבה באות   –חירום 

 1822-ת ..... א' בערך "אזעקה" 
 387 ...................... ים חישוב מרחק

  בקשה – פסילה  חישוב
  כאשר – פסילה לחישוב 
,  דעת בשיקול המדובר

  הבקשה להגיש יש
  לרשות  ולא  ש"לביהמ
 1170-ת ...................... הרישוי 

המניין   –חישוב פסילה 
לערעור הינו מיום  

ההחלטה לגבי תקופת  
תחילת הריצוי ואת  

הדיון בבקשה, לחישוב  
הפסילה, יש לקיים  

  –במעמד הצדדים 
 979-ת ......................... לקולא 

הפסילה   –ב פסילה חישו
תימנה מהיום שנקבע  

 132-ת ...... לקולא  –בפסק הדין 
התקבלה   –חישוב פסילה 

העתירה כך שלעותר  
הוכרה תקופת ריצוי 

הפסילה, למרות  
שרישיונו לנהוג לא  

הופקד מחדש משנפסל  
שיפוטית, לאחר  

שהסתיימה הפסילה  
 1822-ת ..... לקולא   –המנהלית 

חישוב   –חישוב פסילה 
ן  ריצוי פסילת רשיו 

חובה לקיים    –הנהיגה 
דיון בשאלת חישוב  

 691-ת ......... לקולא  –הפסילה 
כאשר   –חישוב פסילה 

רשיון נהיגה מופקד  
בתיק אחד, מוצדק  

לחשב ברצף את  
ההפקדה לתיק אחר  

 130-ת ....................... )לקולא( 
מניין   –חישוב פסילה 

הפסילה הוכר  
שנים   7רטרואקטיבית, 

לאחור למרות העדר  
 131-ת ........................ הפקדה 

ילה  פס  –חישוב פסילה 
שיפוטית מצטברת  

לפסילה שיפוטית אחרת  
פסילת רישוי אינה   –

 980-ת ........ לקולא  –מצטברת 
גם כאשר  -חישוב פסילה

ההחלטה המאשרת,  
בדיעבד, שבעת הנהיגה  
הנאשם לא היה פסול  

וזאת לאור חישוב  
תקופת הפסילה,  

-שנעשה לאחר הנהיגה
הנהיגה לא תיחשב  

 1492-ת .............. זיכוי -כעבירה
חישוב תקופת ריצוי  

בית המשפט   –הפסילה 
הורה להכיר בריצוי  

פסילה על אף שהרישיון  
 1673-ת ...... לקולא  –לא הופקד 

 387 .................................... חמור 
 134-ת ............... התיישנות  –חניה 
מותר   –חניית נכה  –חניה 

לנכה לחנות בחניה  
פנויה של נכה אחר אם  

 135-ת ............ אין בכך הפרעה 
 133-ת ................... מדרכה  –חניה 
 134-ת ................................. חניה 
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  –בלדרות כספים  –חנייה 
 134-ת ............................ וי זיכ
 391 ............. נוסח התמרור   –חנייה 
 392 .................. על מדרכה  –חנייה 
ת.ד. בעת כניסה   –חנייה 

 387 ............................. לחנייה 
 double –חנייה כפולה 

parking .......................... 391 
  צריך אדם אין – חנינה

  – הדין מיום להתייאש
 700-ת ......................... לקולא 

  – והרחמים  הדין – חנינה
 701-ת ......................... לקולא 

  תנאי  החלת – חנינה
  המוקדם השחרור
  – חנינה  חנינה ה  בהליך
  השחרור   תנאי החלת

  החנינה   בהליך המוקדם
  תנאי  החלת – חנינה

  המוקדם השחרור
  – חנינה  החנינה   בהליך
  השחרור   תנאי החלת

   החנינה   בהליך המוקדם
  החוננת לרשות – חנינה

  רחב דעת שיקול מוקנה 
 701-ת ...................... לקולא  –

מאסר המותנה    –חנינה  
אין    –  חב הפעלה 

  –הצדקה להפעילו  
אינו הימנעות    הפתרון 

מהרשעה אלא ביטול  
  –המאסר בחנינה  

 1320-ת ...................... לקולא 
  המציק שינוי – חנינה

 701-ת ........... לקולא  – קבלתה
 392 .................................... חנינה 

 396 ....... חסיון מפני הפללה עצמית 
 396 ........................... חסיון רפואי 

 396 .... חסימת מסלול במצב עמידה 
 409 .......................... חסינות נשיא 

 397 .................................. חסינות 
 397 ................ חזקת חפות   –חפות 

 398 ................ חזקת חפות   –חפות 
  של  פסילות  חפיפת – חפיפה

  בית  ושל  הרישוי רשות
  בקשה – המשפט
  הפסילות לחפיפת
 1170-ת ....... לקולא   – התקבלה

 398 ....................... חפיפת פסילות 
 398 ......................................  חץ 

 136-ת .......... מעבר חצייה  –חצייה 
 400 ................................ חקיקה: 
"מחדלי חקירה"   –חקירה 

מול "אי מיצוי חקירה"  
 1825-ת ..................... לקולא  –

 405 ........... בשפת הנחקר  –חקירה 
הגבלת משך   – חקירה

 1985-ת לקולא  – הליכי חקירה
מת חקירה  השל  –חקירה 

לאחר הגשת כתב  
לא ניתן אלא   –אישום 

 1671-ת . לקולא   –כפוף לאישור 
חקירה    –חקירה  

מטרת    –משטרתית  
החקירה המשטרתית  
אינה מציאת ראיות  

להרשעה אלא מציאת  
ראיות לחשיפת  

האמת, בין אם אמת  
זאת עשויה להוביל  

לזיכויו של החשוד או  
בין אם היא עשויה  
  –להוביל להרשעתו  

 1321-ת ....................... לקולא 
  משטרתית חקירה  – חקירה
  מציאת אינה מטרתה –

  אלא  להרשעה  ראיות
  – האמת  לחשיפת
 1171-ת ........................ לקולא 

  –ללא אזהרה  –חקירה 
אמירת חשוד בתשאול  

אינה   –ללא אזהרה 
 1824-ת ........... לקולא  –קבילה 
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אי   –מחדל חקירה   –חקירה 
שמירת תיעוד מצלמות  
אבטחה דינו כדין אי  

  –הבאת עד רלוונטי 
 981-ת ............................ י זיכו
  –מחדל חקירה   –חקירה 

הבוחן לא ערך שחזור  
על מנת לאמת את גרסת  

המערער והתביעה לא  
עשתה די בכדי להוכיח  

שהתאונה הייתה נמנעת  
 1674-ת ....................... זיכוי  –

  – חקירה  מחדל  – חקירה
  עדות  מגביית הימנעות

  עשויים אשר ההגנה  עדי
 הנאשם בגרסת לתמוך
  מחדל בבחינת הינה 

  את  המצדיק  חקירה
  בהיותה גרסתו קבלת

 1172-ת .......... זיכוי  – אפשרית
  – חקירה  מחדל  – חקירה

  עדי  מחקירת הימנעות
  לתמוך העשויים  הגנה

  מצדיקה הנאשם בגרסת
  בשאלת התערבות
 692-ת ......... זיכוי  – המהימנות

  – חקירה  מחדל  – חקירה
  עדים  מחקירת הימנעות

  חוקתית  בזכות פגיעה –
  – הוגן למשפט ובזכות
 1176-ת .......................... זיכוי 
  – מחדלי חקירה – חקירה

השפעתם על האפשרות  
 1985-ת .................. להתגונן

תאונת   –מנהלית   –רה חקי
  –נהג אוטובוס  –דרכים 

לא מוצו פעולות חקירה  
למרות הארכה   –

הרישיון   –שניתנה 
 1493-ת .......... לקולא   –הוחזר 

  –חקירה חשודים  
 406 ................. תיעוד החקירה 

  –חקירה ללא אזהרה 
אמירה מפלילה של נהג  

הנעצר ע"י שוטר  
  –בכביש ללא אזהרה 

 1824-ת .. לקולא  –אינה קבילה 
משמעות   –דית חקירה נג

חקירת עד תביעה שלא  
 136-ת ....... לקולא  –ע"י סנגור 
 406 ......................... חקירה נגדית 

 408 .................................. חקירה 
 405 ...................... חקירת חשודים 

 408 ..............נת החרטה הג  –חרטה
 409 ................................... חרטה 

פסלות  –שופט  –חריצות 
פסק הדין  –שופט 

פורסם טרם שמיעת 
בגין  –הסיכומים 

"חריצות יתר" הראויה  
בקשת   –לשבח 

  –הפסלות התקבלה 
ר' בהרחבה   –לא לקו

 –"שופט"  –בערך "ש" 
 1828-ת ........ "פסלות שופט" 

  –זכות להליך הוגן  – חשד
בהמשך   –החזקת סכין 

 1989-תזיכוי  –חיים -להלכת בן
  אי – חשד ללא מעצר – חשד

  הגנה – המעצר חוקיות
  הוכח משלא – הצדק מן

  עומד שהנאשם חשד
  היו לא,  עבירה לעבור

  לעכב  רשאים שוטרים
  זהותו ולברר  אותו
  לחוק 67 סעיף מכוח

  קמה ולנאשם המעצרים
  למעצרו להתנגד זכות
 1178-ת ........ זיכוי  – חוקי הלא
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  מידע מודיעיני – חשד סביר
המדובר בדרישה   –

לא    – ליתן דגימת שתן
כל מידע מודיעיני יכול  

  – לבסס חשד סביר
המידע צריך להיות  

 1991-ת ............. זיכוי  – מלא
  – אופניים – חשמליים

  חוקית  לא בהם הנהיגה
 702-ת .................... לחומרה  –

 
 
  ט 
 
 

 411 ...................... טביעת אצבעות 
ידיעה    –טבלאות קדרון 
 1677-ת ....... לקולא  –שיפוטית 

  –טבלאות קדרון  –טבלה 
  –ידיעה שיפוטית 

 1993-ת .................... לקולא 
  משטרתי טופס – טופס

  – פסול הינו  מראש מוכן
 703-ת ......................... לקולא 
 411 ............ ות קודמות עטופס הרש 

 411 ..................................... טייס 
 411 ....................... עיסקה  –טיעון 

  זכות חשיבות על  – טיעונים
 707-ת . ישראל  במורשת הטיעון

 413 .................................. טכוגרף 
 413 ........ שידור תחקיר  –טלוויזיה 

אי התייחסות   –טלפון 
לטענת נאשם אודות  
קיומם של מכשירים  

 139-ת ..... זיכוי  –קבועים ברכב 
בהעדר תיאור פרטי   –טלפון  

 1322-ת  ............ זיכוי  –הטלפון  
  – הנאשם רגלי בין – טלפון

  באופן  ברכב מונח  אינו
  – נפילתו   המונע יציב

 707-ת ....................... לחומרה 

הטענה בדבר  – טלפון
מיקום הדיבורית לא  

הערעור  – הופרכה
 1996-ת ........ לקולא  – התקבל

חזיק  הנאשם ה –טלפון 
הטלפון ביד ימין  

והשוטר הגיע משמאלו  
 139-ת .............. זיכוי  –ספק  –
העדר התייחסות   – טלפון

הנאשם  באיזו יד אחז 
 1995-ת .......... זיכוי – בטלפון

  –חיפוש בטלפון  –טלפון 
ספק אם הסכמת חשוד  
לחיפוש, די בה להכשיר  

השאלה    –את החיפוש 
  –נותרה בצריך עיון 

 1495-ת ........................ לקולא 
 421 ................. טלפון נייד  –טלפון 
לא כל אחיזה   –טלפון  

בטלפון מקימה את  
 983-ת .......... לקולא  –העבירה 

 – מיקום הדיבורית – טלפון
אין צורך להוכיחה  

הערעור  – בצילום
 1997-ת .......... זיכוי  – התקבל

מירס )מכשיר   –טלפון 
 414 ...............................קשר(

נגיעה במכשיר   – וןטלפ
אינה עבירה כאשר  
  – המכשיר בדיבורית

 1997-ת ....................... זיכוי
על השוטר לרשום   –טלפון 

את מס' הטלפון בו  
  –בוצעה העבירה 

 983-ת ......................... לקולא 
על השוטר לרשום   –טלפון 

את מספר הטלפון הנייד  
באמצעותו בוצעה  

  –השיחה ללא דיבורית 
 984-ת ......................... לקולא 
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עצם האחיזה    –  טלפון 
די בה כדי    –  בטלפון 

להרשיע בעבירה  
דין    פסק   –  המיוחסת 

  –  מוטעה לטעמי 
 1322-ת .................... לחומרה 

שימוש במכשיר   –טלפון 
 418 ............... רמקול  עם טלפון

 985-ת .......... זיכוי  –טלפון בקסדה 
  הנחיות  – נייד טלפון

 1180-ת ...... לקולא  – המשטרה
  הנחיות  – נייד טלפון

  לרשום  שלא המשטרה
  במצב שהרכב דוחות
 706-ת ...... אדום  ברמזור  סטטי

חובה על   –טלפון נייד 
את פרטי  השוטר לציין 

הטלפון עפ"י הלכת צבי  
 1829-ת ........... לקולא  –דביר 

חיפוש    –  טלפון נייד 
גם הסכמת    –  במכשיר 

החשוד אין די בה  
  –  ללא צו שיפוטי 

 1323-ת ...................... לקולא 
כאשר רכב   –טלפון נייד 

עומד סטטי באור 
אדום, אין השימוש  

 –בטלפון מהווה עבירה 
 1829-ת .................... לקולא 

  בו שימוש – נייד טלפון
  לאלקו – בתנועה

 704-ת ...................... ולחומרה 
  בו שימוש – נייד טלפון

   706-ת ........... לקולא  – בתנועה
 425 .................. טלפון נייד בקסדה 

 425 ..............................טלפון נייד 
 419 .................................... טלפון 
 138-ת ................................ טלפון 

  –זיכוי –טעות במצב דברים 
בהעדר הוכחה כי  

הובהר לנאשם שעליו  
להפקיד את רישיונו אין  

הצדקה להרשעה  
בנהיגה בזמן פסילה  

עקב העדר הפקדה וזאת  
לאחר שהסתיימה  
תקופת הפסילה  

 137-ת ..................... המקורית 
 417 ................. טעות במצב דברים 

 416 ........................ טעות בעובדה 
 415 .................................... טעות 

 417 ....................... טענה מקדמית 
 418 ............................ טענת הגנה 
 137-ת ........................ טענת הגנה 
 418 ................................ טרקטור 

 418 ............................. טרקטורון 
 
 
  י 
 
 

 437 ................... ידיד בית המשפט 
טבלאות   –ידיעה שיפוטית 

 1679-ת ........... לקולא   –קדרון 
טבלאות  – ידיעה שיפוטית

קדרון הינן ידיעה  
 1999-ת ..... לקולא  –שיפוטית 

 427 ...................... ידיעה שיפוטית 
 427 .................................... ידיעה 

 428 .......................... יום כיפורים 
 437 .................................. יועצ"מ 

 435 ...................... ייפוי כוח לעו"ד 
 434 ................................ ייפוי כח 

 140-ת ....... הנחייה כללית( ) –ייצוג 
 435 ......................... לקולא –ייצוג 
 435 ..................................... ייצוג 
 428 ................. הסעתו ברכב  –ילד 
 428 ..................................... ילדה 
  ילדים חגירת   חובת  – ילדים
  חגירת חובת" ראה –

  תקנה" ברכב  ילדים
 710-ת .. התעבורה   לתקנות א83
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 428 .................................... ילדים 
 433 ......................... הכביש  –ימין  

מהימנות   –שכרות  –ינשוף 
 140-ת .............. מכשיר הינשוף 

 437 ................................ ירושלים 
 
 
  כ 
 
 

עדות כבושה לא   –כבושה 
 439 ............................. פסולה 

 439 ............. חיוב בפיצוי   – 6כביש 
עיכוב הליכי   – 6כביש 

 440 ............................ הוצל"פ 
 439 ..................................... כביש

 440 ................................. כבישים 
 440 ......................... כבר הורשעתי 
 440 .......................... כבר נשפטתי 

 441 ...................................... כדין 
 441 ....................... כוונת המחוקק 

 441 ..................... פרטים  –כוזבים 
 472 ..................................... כורח 
  –העדר כיול   –כיול 

  –עיוות דין  -מצלמה
 141-ת .... לקולא   – ביטול פס"ד

הכיול של   פלט – כיול
מכשיר הינשוף באיכות  

לא ניתן לסמוך   – גרועה
עליו לצורך הוכחת  
הכשלת הבדיקה  
 2000-תזיכוי  – בעבירת הסירוב

 441 ...................................... כיול 
 141-ת ............ זכות קדימה  –כיכר 
 472 .................................... כנסת 
אין להחמיר   – כפירה

בעונשו של מי שכפר  
 2001-ת ....... לקולא  –באשמה 

אין   –כפירה בכתב  –כפירה 
הצדקה שלא לאפשר  
  –זאת בעבירת תעבורה 

 1496-ת ....................... לקולא 
 445 .......................... כפירה בכתב 

 441 ................................... כפירה 

 446 ............. כפירה, חזרה מכפירה 
  הצדקה  אין – אישומים כפל

  בגין ענישה כפל להטלת
  כאשר אישומים כפל

(  רישיונות) העבירות
  בתאריכים נעברו

 1181-ת ......... לקולא   – סמוכים
"דיון    –  כתב אישום 
 1325-ת ...... הגדרה   –  מאוחד" 
 141-ת . "סיכון כפול"   –כתב אישום 
  –איחוד דיון  –כתב אישום 

קיימת הצדקה לאחד  
דיון במספר עבירות  

 1497-ת .............. לקולא  –קנס 
איחוד תיקים   –כתב אישום 

  –דוחות מצלמה  –
 1681-ת ........................ לקולא 

אין אפשרות  –כתב אישום 
לטעון טענות מעבר 

לנאמר בכתב האישום  
י לחוק  40עפ"י ס'  –

 1833-ת ........ לקולא  –העונשין 
אין הצדקה   –כתב אישום 

לסירוב המאשימה  
להגיש כתב אישום  

בעבירת מהירות תוך  
ריצוי הפסילה  

 1831-ת ................. המנהלית 
אין להביא   – כתב אישום

ראיות בשלב טיעונים  
ל פי  אלא ע –לעונש 

התנאים שנקבעו 
( לחוק  2י)ב() 40בסעיף 

 1834-ת .... לחומרה  –העונשין 
אין להתיר    –  כתב אישום 

תיקון כתב אישום  
והשלמת עדויות  

לאחר הכרזת "אלו  
משהחוסר    –  עדי" 

בראיות התגלה  
לתביעה במהלך מו"מ  

 1326-ת .......... להסדר טיעון 
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ביטול    –  כתב אישום 
האישום בסעיף  

הרשלנות והרשעה  
ר  בנהיגה בחוס 

כאשר    –  זהירות 
עובדות כתב האישום  

אינן מצביעות על  
 1325-ת ..... לקולא   –רשלנות  

  כתב ביטול – אישום כתב
  טענת קבלת – אישום
  אי בשל הצדק מן  הגנה

  על  הנאשם חקירת
  – לו  המיוחסת העבירה 
 1181-ת ....................... לקולא 

בית המשפט   –כתב אישום 
העליון ביטל את  

החלטת בית המשפט  
המחוזי לבטל כתב  

בעבירת הריגה   אישום
עקב קבלת טענה  
(  4) 149מקדמית לפי ס'  

לחסד"פ לפיה העובדות  
בכתב האישום אינן  

 1498-תלחומרה  –מגלות עבירה 
בתחילת   –כתב אישום 

המשפט יש לקרוא  
לנאשם שאינו מיוצג את  

כתב האישום ואף  
להסביר לו את תוכנו  

היה   –במידת הצורך 
והדבר לא מתקיים יש  

מקום לשחרר את  
 143-ת ............ לקולא  –עצור ה
  הוספת  – אישום כתב

  הערעור בהודעת עובדות
  בכתב נכללו שלא

  סיבה – פסולה האישום
 713-ת .   לקולא – בעונש להקלה
  הזמנה לדין – כתב אישום

לא ניתן להגיש ללא   –
  – צירוף כתב האישום

 2003-ת .................... לקולא 

  –  כתב אישום 
הקריטריונים להגשת  

 1327-תלקולא   –  כתבי אישום 
כפל   – כתב אישום

הגנה מן  – אישומים
  – כבר נשפטתי – הצדק

כתב  – סיכון כפול
 2001-תלקולא  – האישום בוטל

כתב האישום   –כתב אישום 
תוקן אך לעונש נלקחו  
נסיבות שנמחקו מכתב  

  –האישום המתוקן 
הערעור על חומרת  

 987-ת . לקולא  –העונש התקבל 
לא ניתן    –כתב אישום 

להגיש כתב אישום  
מבלי לחקור קודם את  

 1681-ת ......... לקולא  –הנאשם 
לא ניתן   –כתב אישום 

להגיש כתב אישום  
מבלי לחקור קודם את  

 1832-ת ......... לקולא  –הנאשם 
לא ניתן   –כתב אישום 

להסתמך על מצב רפואי  
מאוחר למועד הגשת  

 1836-ת . לקולא  –תב האישום כ
לא ניתן    –כתב אישום 

להרשיע בהעדר מבלי  
שהוכח כי כתב האישום  

  –עצמו הומצא לנאשם 
 1682-ת ........................ לקולא 

לא ניתן   –כתב אישום 
לכלול במסגרת  

שיקולים לעונש עובדות  
ונסיבות שלא נכללו 

בכתב האישום בו הודה  
הנאשם במסגרת הסדר  
טיעון להוציא חריג של  

רות לטעון העדר אפש
לגבי הנסיבות בשלב  

בירור האשמה או  
  –מחשש לעיוות דין 

 1836-ת .................. לחומרה 
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לא ניתן לפצל    –כתב אישום 
מעשה אחד לשני  

  –מעשים ולהעניש בכפל 
 143-ת ......................... לקולא 

ניתן להעלות   –כתב אישום 
בשלב טיעונים לעונש  
עובדות שאינן סותרות 

את האמור בכתב  
 1835-ת ...... לקולא  –האישום 

עובדות שלא    –ום כתב איש
 447 ........................... נטענו בו 
פיצול   – כתב אישום

שימוש   – אישומים
  – בסם והחזקת סם

כתב   – הגנה מן הצדק
ם הנוסף  האישו

  – )בתעבורה( בוטל
 2003-ת .................... לקולא 

תיקון כתב   –כתב אישום 
בקשת   –אישום 

התביעה לתקן כתב  
אישום לאחר תחילת  

 142-ת ............. המשפט נדחתה 
 141-ת ........................ כתב אישום 

  –בלתי קריא  –כתב יד 
 145-ת ......... ביטול כתב אישום

 144-ת .............................. כתב יד 
חובה להודיע    –אישום -כתב

לחשוד על כוונה להגיש  
כתב אישום בעבירות  

סוג פשע או עוון  מ
 142-ת ........ בעקבות קבלת ערר 

יש ליתן    –אישום -כתב
  48לנאשם שהות של 

שעות טרם מתן תשובה  
 142-ת )לקולא(  -לכתב האישום

 145-ת 145-ת ................... כתובת הנאשם
 

 
 
  ל 
 
 

בעבירה מסוג   –"לא נדרש" 
הזמנה למשפט לא ניתן  
לשפוט בהעדר כאשר  

ההזמנה חוזרת בהערה  
יל  "לא נדרש", להבד 

 988-ת ... לקולא  –מעבירת קנס 
 473 ........................... לוחית זיהוי 

 473 .................................... לועזי 
 473 .................. חובת ליווי   –ליווי 
 473 .................................... לייזר 
 715-ת ...................... נהיגה   לימוד

 473 .............................. לשון הרע 
 989-ת ......................... לשון רבים 

 
 
  מ 
 
 

 717 ................................... מ.ע.צ.
 475 ............................... מאמרים 
אין להטיל מאסר   –מאסר 

בעבירה מסוג אחריות  
קפידה אלא אם הוכחה  

מחשבה פלילית או  
 150-ת .......... לקולא   –רשלנות 

אינו משקם אלא   –מאסר 
 154-ת .......... לקולא  –משחית 

ילדה בת  אם ל   –  מאסר 
העונש קוצר    –  יומה 

על מנת שלא להפריד  
  –  בין האם לבתה 

 1328-ת ....................... לקולא 
קצר הינו   אפילו – מאסר

  המאסר –טראומאטי 
 148-ת ........................... בוטל 
ביטול עונש מאסר   –מאסר 
  –גז"ד לא מנומק  –

 151-ת ........................ לקולא  
 486 .......... ביטולו בערעור  –מאסר 
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בישראל קיימת   – מאסר
בפשיעה מחד   ירידה

ספר  ומאידך עליה במ
 146-ת .................... המאסרים 

  21 –גרם מוות  – מאסר
  –פצועים  51-הרוגים ו
  – מצטברתענישה  

 147-ת ....................... לחומרה 
הארכת מאסר על   –מאסר 

תנאי לאור שיקולי  
 1838-ת  ...... לקולא  –שיקום 

הודעה על כוונה    –מאסר  
על    –לעתור למאסר  

המאשימה להודיע על  
כוונתה לעתור למאסר  

במועד הגשת כתב  
האישום או לפני  
גם    –תחילת המשפט  

  –כאשר הנאשם מיוצג  
 1838-ת  .................. לקולא 

  הזדמנות נוספת   –  מאסר 
לא נמצא כשיר על    –

ידי הממונה על  
  –  עבודות השירות 

ולאחר מכן אף סירב  
  לבצע עבודות שירות 

  הוטל מאסר בפועל   –
ערכאת הערעור    –

ביטלה את העונש  
והפנתה שוב את  

המערער לקבלת חוות  
דעת מטעם הממונה  

  –  ודות השירות על עב 
 1328-ת ...................... לקולא 

  –הימנעות ממאסר  –מאסר 
למרות המתחם ולא  

משיקולי שיקום וזאת  
לאור ח"י כבוד האדם  

 1182-תוחירותו והגנה מן הצדק 

  לכשעצמו  מאסרה – מאסר
  בעבריינות-מרתיע   אינו

  וחומר קל  – פלילית
  דרכים בתאונות
  קבותבע  – קטלניות

  – דורנר ועדת  ח"דו
 1190-ת ........................ לקולא 

  תנאי  – שליש ועדת  – מאסר
 729-ת .........................שחרור 

לא כשיר לעבודות   –מאסר 
המאסר בוטל   –שירות 

עקב מצבו הרפואי של  
 1501-ת ..................... המערער 

  להטיל ניתן   אל – מאסר
  שנגזר נאשם  על צ"של
-ת  לקולא – מאסר עליו 
722 
 490 ............. מאסר עולם   –מאסר 
  – תנאי על מאסר – מאסר

  להטלתו סמכות קיימת
  אך הנאשם בהעדר

 1193-ת ........... סנגורו  בנוכחות
 490 .............. מבחן בוזגלו  –מאסר 
  –מהלך של יאוש  –מאסר 

 153-ת ......................... לקולא 
  להטיל מוצדק – מאסר

  כאשר גם, מאסר עונשי 
  קטלנית אינה התוצאה

 726-ת .................... לחומרה  –
נהלי   –מיון מוקדם  –מאסר 

 152-ת ........................השב"ס 
 156-ת .......... מיון מוקדם  –מאסר 
 489 ..................... מצטבר  –מאסר 
 489 ............. סטטיסטיקה  –מאסר 
  –עיכוב ביצוע  –מאסר 

כאשר המדובר במאסר  
קצר המדינה לא  

  –מתנגדת לעיכוב ביצוע 
 154-ת ......................... לקולא 

  –עיכוב ביצוע  –מאסר 
מדובר  למרות שה

בגין   –במאסר ארוך 
 156-ת לקולא  –סיכויי הערעור 
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מיון   –עיכוב ביצוע  –מאסר 
 155-ת . לקולא   –לקראת מאסר 

  – ביצוע עיכוב – מאסר
  קטלנית דרכים תאונת

 734-ת ...................... לקולא  –
עיכוב ביצוע מאסר   – מאסר
סיכון חיי אדם בנתיב   –

  והתנגשותתחבורה  
מכוונת בניידת משטרה  

 147-ת ....... הבקשה התקבלה  –
  אין "  –קטלני  – מאסר

  אדםתועלת מהשמת 
נורמטיבי מאחורי סורג  

 158-ת ........... לקולא  –" ובריח 
שיקום    –  קטלני   –מאסר  

  –  לנהג נורמטיבי 
המאסר בוטל בערעור  

 1331-ת ................... לקולא   –
  – שנייה שכרות – מאסר

  הוארך  תנאי על מאסר
  חמישי בחודש הריון –
 746-ת ...................... לקולא  –

ביטול   –שליש  –מאסר 
ור מוקדם ע"י  שחר

 990-ת ....... לחומרה   –ביהמ"ש 
  המאסר  תנאי – מאסר

  כליאה של הקשים
 720-ת ....................... בישראל 

  –( שירות עבודות או) מאסר
  עם  יחד להטיל  ניתן לא
 740-ת .............  לקולא – צ"של

 488 .................. מאסר במקום קנס 
לא מוצדק    –על תנאי  מאסר

להטילו בגין נהיגה בזמן  
  הנאשםפסילה כאשר 

 147-ת .... לא הואשם בעבירה זו 
ניתן    –מאסר על תנאי  

להטיל בהעדר הנאשם  
  –  ובנוכחות סנגורו 

 1329-ת ...................... לקולא 
 489 ....................... מאסר על תנאי 
 490 ....................... מאסר על תנאי 

 475 ................................... מאסר

יקת  בד  –מאפיינים 
אין די בה,   –מאפיינים 

בדר"כ, לבסס הרשעה  
בעבירת נהיגה בשכרות  
במקום הרשעה בעבירת  

נהיגה תחת השפעת  
  –משקאות משכרים 

 159-ת ......................... לקולא 
סתירת   – מאפיינים

המדובר   – הממצאים
במעין עדות שקבילותה  

מותנית באזהרת  
הנאשם ובנוסף ניתן  

את חזקת   לסתור
השכרות הנובעת  
מכישלון בבדיקת  
המאפיינים על ידי  

בדיקת מעבדה עצמאית  
בהסתמך על הלכת  

 2006-ת ......... לקולא  – ארביב
תאונת   – מאפיינים

יתכן וקיימת   – הדרכים
השפעה, הן לגבי  

בדיקת הנשיפה והן  
לגבי בדיקת  

המאפיינים בעבירת  
 2008-ת .......... לקולא  – שכרות

  –קלגסבלד  –מבחן בוזגלו 
שיקולי ענישה לידוע  

 161-ת ........................ בציבור 
 160-ת ...................... מבחן בוזגלו 

 491 .............. מגע פיזי בין כלי רכב 
  להפריך  ניתן לא  – אוץ מד

  במד המופיעים וניםנת
  דעת  חוות ללא  האוץ

 1193-ת ............ זיכוי  – מומחה
  –תאונת דרכים  –מד אוץ 

מד האוץ באופנוע  
קמ"ש   180"נתקע" על  

נקבע כי זו הייתה   –
 1194-ת . זיכוי  –מהירות הרוכב 

 491 ............................. מדי משפט 
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"הרשעה מטעמי   –מדיניות 
 491 ......................... " מדיניות

  ראוי לא – אחידה  מדיניות 
  נותשו  לתוצאות להגיע

  – שונים משפט בתי בין
 735-ת ........................   לקולא

 162-ת ............................. מדיניות 
נסיעה על   –מדרכה 

 492 .......................... המדרכה 
 493 ...................... פירוש  –מדרכה 
 493 ................. שטח עפר  –מדרכה 

התערבות   –מהימנות 
  –בממצאי מהימנות 

 164-ת .......... לקולא   –הכללים 
  התערבות  – מהימנות

 731-ת .... זיכוי  – ערעור ערכאת
התערבות   –מהימנות עדים 
עור  ערכאת ער

  –בממצאים שבהגיון 
 163-ת ............................ זיכוי 
 494 ............................... מהימנות 
"עקרון   –מהירות 

משמעות    –ההסתגלות" 
מ'   300תמרור המוצב 

 1505-ת ..... ממצלמת המהירות 
לא הוכחה   – 3א'  –מהירות 

 1503-ת זיכוי  –תעודת הסמכה 
  לא – אופנוע – מהירות 
  רכב היה לא כי צויין 

  – האופנוע מאחורי 
  קוצרה  מנהלית הפסילה
  לאלתר  הוחזר והרשיון

 747-ת ...................... לקולא  –
  – עין קשר איבוד – מהירות 
 718-ת ............................ זיכוי 
 495 ...... אמינות הממל"ז –מהירות 
  –בהעדר כיול  –מהירות 
 184-ת ............................ זיכוי 
על    רישוםבהעדר   – מהירות 

אודות   חגב הדו" 
תוצאות הבדיקות לא  

 165-ת ...... זיכוי  –ניתן להרשיע 

בודד בשעת לילה   –מהירות 
 992-ת ........... ולא לק –זיכוי  –

  50 –דבורה  –מהירות 
  –צליל דופלר –מטרים 

  –העדר התייחסות 
 991-ת ........................... זיכוי 

א.   –דבורה  –מהירות  
שדה הראיה של השוטר  
היה קצר מאורך הקרן  

ספק בזיהוי. ב.   –
בהעדר התייחסות  

השוטר למצב התנועה  
ולחילופין, כאשר  
השוטר לא ציין כי  
"נשמע צליל דופלר  

נוצר ספק   –יחיד" 
  –בתוצאות המדידה 

 991-ת ........................... זיכוי 
  אי – דבורה  – מהירות 

  נהלי על הקפדה
 723-ת ........... זיכוי  – ההפעלה

אין די   –דבורה  –מהירות 
באפשרות תיאורטית  

שרכב אחר נמדד בשביל  
עפר צדדי כדי ליצור  

 992-ת ... לחומרה    –ספק סביר 
  אין – דבורה  – מהירות 

  בכביש המכשיר להפעיל
 745-ת ...   זיכוי – וחשוך   מעוקל
בהיעדר   –דבורה  –מהירות 

מסה קריטית ובהעדר  
  –חוות דעת מומחים 
לא ניתן לקבוע כי  

-מכשיר הדבורה אמין
 1505-ת .......................... זיכוי 
המכשיר   –דבורה  –מהירות 
אי מילוי   –אמין 

  –הוראות הפעלה 
 172-ת ......................... לקולא 

  השוטר – דבורה  – מהירות 
  של ראיה שדה וידא לא
  – לפחות  מטרים 50

 730-ת ........................... זיכוי 
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לא   –דבורה  –הירות מ
הוכחה בדיקת תקינות  
יומית וזאת משלא ידע  
המפעיל להשיב בנדון,  
ללא יומן הפעלה, שלא  

מכשיר   –הוגש כראיה 
הרדיו פעל בניידת, דבר  
המפריע לקליטת צליל  

דופלר יחיד בנוסף  
במסמכים שערך השוטר  
לא ברור שהנאשם היה  
בודד, כמו כן, ברשימת  

עדי התביעה צוינה  
מיוחדת ולא   חוו"ד 

הוגשה ובנוסף נטען כי  
לא עומדת למכשיר  

 1197-ת .. זיכוי  –חזקת אמינות 
  לא – דבורה  – מהירות 

  – מטרים 50 הוכחו
  של מאוחרת טענה
  רכב  כלי לגבי  נאשם
  עדות אינה מצידיו
  בערעור  זיכוי – כבושה

 736-ת .....................   לקולא –
לא   –דבורה  –מהירות 

צוינה תוצאת בדיקת  
 994-ת ........... זיכוי  –הקולנים 

  לא – דבורה  – מהירות 
  אמינות חזקת  קיימת

  מולאו לא  – למכשיר
  להפעלתו   התנאים מלוא

 1199-ת ....................... זיכוי  –
מכשיר   – דבורה  – מהירות 

  –מהירות  למדידת
 165-ת ........... הוראות ההפעלה 

  נוהל – דבורה  – מהירות 
  משטרת של מעודכן
 1202-ת ....................... ישראל 
עיקולים   –דבורה  –מהירות 

המהירות   –בדרך 
  –לא סבירה  הנטענת

 1203-ת .......................... זיכוי 

שוטר   –דבורה  –מהירות 
 185-ת .......... זיכוי  –לא מיומן 

  –דוח צילום  –מהירות 
כאשר מופיעים שני כלי  

רכב בצילום אין די  
 169-ת .............. זיכוי  –בתע"צ 

  הקיים בכיול  די – מהירות 
  לאכיפת מצלמות לגבי

  ומכשיר  מהירות  עבירת
  יש אך  – ז"הממל

  על השאר בין  להקפיד 
  של שנתית חצי בדיקה
  – האכיפה מכשירי
 727-ת .......................לחומרה 

  –דרך עירונית  –מהירות 
 174-ת . זיכוי  –הודייה לכאורה 

  – עין קשר  העדר – מהירות 
   738-ת ........................... יכוי ז

  המהירות העלאת – מהירות 
 747-ת ......... לקולא   – המותרת

הצגת תעודת   –מהירות 
מפעיל תוך פגיעה בזכות  

 994-ת .... זיכוי  –חקירת מפעיל 
  פ" ע הרשעה – מהירות 

 724-ת . לחומרה  – וידאו  סרטון
השוטר העיד על   – מהירות 

הנסיבות אותן לא העלה  
  לאהשופט   –על הכתב 

 166-ת . לקולא   –האמין לשוטר 
 165-ת .................. זיכוי  – מהירות 
כביש נחזה   –מהירות 

סיבה    –לבינעירוני 
 1505-ת ............. להקלה בעונש 

  –ממל"ז  –כיול  –מהירות 
 183-ת ..לקולא  –חוו"ד מומחה 

  לרשום  אין  ככלל – מהירות 
  ביצוע על ת"דוחו 2

  בהפרש מהירות  עבירות
  ח "דוה – שעתיים עד של

 722-ת ..... לקולא  – יבוטל   השני
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לא הוצגה תעודת   –מהירות 
מפעיל ולא צוין כי לא  

נסע רכב מאחורי  
ההרשעה   –האופנוע 

 993-ת ... זיכוי  –בוטלה בערעור 
  –מהירות חריגה  –מהירות 

-ומרהלח  –מידת העונש 
 995-ת ......................... לקולא 
מהירות קיצונית   –מהירות 

 1839-ת .......... לקולא  –עונש  –
אי ציון   – ז "ממל – מהירות 

  –מיקום עמידת השוטר 
 177-ת ............................ זיכוי 
אין די   –ממל"ז  –מהירות 

לגבי   Vבסימון האות 
בדיקה עצמית ובדיקת  

תצוגה בתחילת משמרת  
על השוטר   –ובסיומה 

לציין את ערך  
 1506-ת ........... זיכוי -התוצאות 

בטופס   –ממל"ז  –מהירות 
הבדיקה בתחילת  

המשמרת ובסיומה לא  
צוין כי בדיקת תיאום  

הערעור    –הכוונות 
 1203-ת ........... זיכוי  –התקבל 

  –ממל"ז  –מהירות 
המדידה נעשתה  

בניגוד   –בעקומה 
 182-ת .. זיכוי בערעור  –לנהלים 

הפעלת   – ז ממל" – מהירות 
 177-ת ................. זיכוי  –לילה 
  –כיול  –ממל"ז  –מהירות 

אין צורך בהוכחת  
 189-ת ........... לחומרה  –הכיול 
  –כיול  –ממל"ז  –מהירות 

לאור פסק הדין בעניין  
 181-ת .................. זיכוי  –לוין 
לא   –ממל"ז  –מהירות 

בוצעה אכיפה בנוהל  
 1684-ת ............... זיכוי  –לילה 

  –לילה  – ז ממל" – מהירות 
  –טען ספונטנית שנעקף 

 178-ת ................. זיכוי  –ספק 
  –לילה  –ממל"ז  –מהירות 
וכח "בודד בכיוון  לא ה

 178-ת ............ זיכוי  –נסיעתו" 
מדידת   –ממל"ז  –מהירות 
 187-ת ......... זיכוי  –מטרים  60

קטנוע   – ז ממל" –מהירות 
אחר   שרכבחשש  -צר

 178-ת ................ זיכוי  –נמדד 
  –ממל"ז )ישן(  –מהירות 

בודד   –מדידה בלילה 
לא הוכח,    –בנתיב 

 997-ת ... זיכוי  –"בודד בכביש" 
 176-ת ............... ממל"ז  –מהירות 
ממל"ז   –מנהלית  –מהירות 

בהיעדר כיול, אין   –
  –ראיות לכאורה 

   180-ת ......................... לקולא 
נהיגת    –מעצר  –מהירות 

  225רכב במהירות 
קמ"ש יחד עם עבר  

ינו מצדיק  א –פלילי 
מעצר עד קבלת תסקיר  

 1684-ת ............ לקולא  –מעצר 
 619 ......... מפעיל מוסמך  –מהירות 
היעדר   –מצלמה  –מהירות 
חיוב המדינה    –כיול 
צאות בגין  בהו

  –התעלמות מהפסיקה 
 172-ת ........................... זיכוי 
  –מצלמה  –מהירות 

כתב   –מולטנובה 
הגנה    –האישום בוטל 

 179-ת ........ לקולא  –מן הצדק 
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  –מצלמה חדשה  –מהירות 
בהעדר התייחסות  

לתמרורים המגבילים  
מהירות, לא ניתן לקבוע  

כי הוכחה המהירות  
הנטענת בכתב האישום  

המועד להישפט   –
 998-ת ............ לקולא  –הוארך 

  – הענישה  מתחם – מהירות 
 748-ת ....................... לחומרה 

  –מתחם ענישה  –מהירות 
  6בין   –60במקום  136

חודשים    12-חודשים ל 
 999-ת ....................... לחומרא 

ספק לגבי היות   – מהירות 
רכב הנאשם בודד  
  –וליקויים נוספים 

 169-ת ............................ זיכוי 
יש   –צביון הדרך  –מהירות 

להציב תמרורי הבית  
בצמתים בהם הדרך  

-א עירוניתנחזית כל
 1504-ת ....................... לקולא 
ללא   –צילום  –מהירות 

כיול המצלמה לא ניתן  
 187-ת .............זיכוי  –להרשיע 

  –צילום    –מהירות  
  –סידרת צילומים  

ביטול האישומים  
  –  בגין הגנה מן הצדק 
ההחלטה בוטלה על  

ידי בית המשפט  
 1333-ת .... לחומרה   –  המחוזי 

 611 ..................... צילום –מהירות 
  וסיוע שידול – מהירות 

  במהירות רכב לנהיגת
  – ראש ובקלות  מופרזת
  – הוכחה  לא העבירה 

 725-ת ............................ זיכוי 

  –תום הליכים  –מהירות 
אין הצדקה לפסילה עד  

תום הליכים בגין  
מהירות מופרזת חריגה  

 999-ת ...................... לקולא  –
  –תום הליכים  –מהירות 

אין הצדקה לפסילה עד  
תום הליכים בגין  

מהירות מופרזת חריגה  
 1001-ת ..................... לקולא  –
  המהירות  תיקון – ת מהירו

 724-ת ......... לקולא   – המרבית
  –  תיקון לחוק   –  מהירות 

  התיקון רטרואקטיבי 
 1335-ת .................... לקולא   –

  –  תיקון לחוק   –  מהירות 
  התיקון רטרואקטיבי 

 1335-ת .................... לקולא   –
 596 ...................... מהירות אופנוע 
אין   –מהירות חריגה 

  –הצדקה למעצר בית 
 175-ת ......................... לקולא 

  מאסר  – חריגה מהירות 
  ושרא  המאסר – בפועל

  הערעור רשות בקשת –
  – בהרכב נדחתה

 743-ת .......................לחומרה 
  מידת – חריגה מהירות 

 744-ת ......................... העונש 
 611 ..................... מהירות מופרזת 
י סימון  א –מהירות ממל"ז 

אודות בדיקת תקינות  
בדיקת תיאום  -המכשיר 

ת רשות הערעור  בקש –
 1204-ת ........ לחומרה   –נדחתה 

אמינות   –מהירות ממל"ז 
 606 .......................... המכשיר 

 619 ..........נהלים  – מהירות ממל"ז
 609 ............ מהירות ממל"ז אופנוע 

 604 ...................... מהירות ממל"ז 
 611 ...................... מהירות ממל"ז 
נהלי   –מהירות רדאר 

 620 ............................ הפעלה 
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 494 ................................. מהירות 
לא ניתן לתקן כתב   – מו"מ

אישום לחומרה  
בהסתמך על טענת  

הגנה שנטענה במסגרת  
 2012-ת .......... לקולא  – מו"מ
 632 ..................... הריגה  –מודעות 

הנחמה   –אובדן  –מוות 
 621 .......................... שבאובדן 

 189-ת .............. זמן המוות  –מוות 
  –קשר סיבתי  – מוות

ספק אם אמנם   התעורר
המנוח נפל עקב פגיעה  

 190-ת . זיכוי  –כב הנאשם ר יע"
ספק   –קשר סיבתי  – מוות

אם המוות נגרם עקב  
 192-ת ............ זיכוי  –התאונה 

 623 ....... עבירת תעבורה  –מוחלטת 
מטעם בית   –מומחה 

 623 ........................... המשפט 
 192-ת .............................. מומחה 
 630 .................................מומחים 

 632 ..................................... מונה 
 1840-ת ............ מונחים משפטיים 

 193-ת . התנהגות לא ראויה  –מונית 
יש   –נהג מונית  –מונית 
התחשב בנהג מונית  ל

  –הנוהג מבוקר עד ערב 
 193-ת ......................... לקולא 

 632 .................................... מונית 
 721 .................................... מונית 
  – הארכת מועד – מועד

הבקשה   – איחור קצר
המועד   – התקבלה
 2009-ת ......... לקולא  – הוארך

  – הארכת מועד – מועד
הבקשה   – איחור קצר
המועד   – התקבלה
 2009-ת ......... לקולא  – הוארך

  –הארכת מועד  –מועד 
במקרה של איחור קצר  
מועד בהגשת ערעור יש  

  –להאריך המועד 
 200-ת ......................... לקולא 

  –הארכת מועד  –מועד 
הדו"ח נרשם על שם 

מוצדק להמיר   –תאגיד 
את האישום על שם נהג  

ביקורת על   –מזוהה 
תנהלות המרכז  ה

לפניות נהגים של  
  –משטרת ישראל 
  –הערעור התקבל 

 1007-ת ........................ לקולא 
  – הארכת מועד – מועד

הדו"ח שולם למניעת  
הערעור   – כפל קנס
עד  הוארך המו – התקבל

 2010-ת ...... לקולא  – להישפט
  –הארכת מועד  –מועד 

המועד יוארך גם מבלי  
שהוצגה סיבה מספקת  

וזאת כיוון   –לאיחור 
שהמדובר בעשיית צדק  
במסגרת הליך פלילי,  
ובסיכוי טוב לקבלת  

 1005-ת ...................... הערעור 
  – הארכת מועד – מועד

הקנס שולם למניעת  
  – ירת חוב פיגוריםצב

 2009-ת לקולא  – המועד הוארך
  –הארכת מועד  –מועד 

(  הקנס שולם)במועד
הערעור    –בגין טעות 

 1687-ת .......... לקולא –התקבל 
  –הארכת מועד  –מועד 

הקנס שולם)במועד(  
בגין טעות בהבנת החוק  

–הבקשה התקבלה  –
 1688-ת ........................ לקולא 
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  – מועד הארכת – מועד
  טעות – מיוחד טעם

  – באזרחי – שבדין
  לעניינים ש"בימ

 721-ת ......... לקולא  – מנהליים
יש   –הארכת מועד  –מועד 

יות אחידה  לנקוט במדינ 
 201-ת ...................... לקולא  –
  –הארכת מועד  – מועד

אדם אחר מודה   כאשר
בביצוע העבירה מוצדק  

להאריך את המועד  
 200-ת .......... לקולא  –להישפט 

  –הארכת מועד  –מועד 
להגשת בקשת רשות  

מבחן ה"טעם   –ערעור 
  –המניח את הדעת" 

 1007-ת ....................... לקולא 
  –  הארכת מועד   –  מועד 

משלא ניתנה תשובה  
במועד בבקשה  

לאזהרה ומשביצוע  
העבירה הוכחש על  

הוארך המועד    –  אתר 
להישפט על ידי  
  –  ערכאת הערעור 

 1336-ת ...................... לקולא 
ניתן   –הארכת מועד  –מועד 

לבקש להאריך מועד אף  
  –לאחר תשלום הקנס 

 1008-ת ....................... לקולא 
  –הארכת מועד  –מועד 

כפר בפני  –עיוות דין 
המועד הוארך   –השוטר 

 1840-ת  ............... לקולא  –
  – הארכת מועד – מועד

המערערת לא   – תצהיר
  – נחקרה על תצהירה

  המועד להישפט הוארך
 2010-ת .................... לקולא  –

רכת מועד  הא –מועד 
להגשת בקשת רשות  

די   –ערעור בפלילי 
בטעם מתקבל על הדעת  

 1009-ת ..................... לקולא  –
הארכת מועד   –מועד 

אף אם   –להישפט 
המערער שילם את  

פגיעה ברישיון    –הקנס 
היא פגיעה קשה  
קיים   –באורכות החיים 

חשש מפני הרשעת חף  
 1003-תהערעור התקבל  –מפשע 

  מועד הארכת – מועד
  – ברהח – להישפט

  הערעור – דין עיוות
  הוסב  והאישום התקבל

  – בפועל הנהג שם על
 1205-ת ........................ לקולא 

 641 .............. הארכת מועד  –מועד 
 724 .............. הארכת מועד  –מועד 
 195-ת .......... הארכת מועד  –מועד 
 196-ת .......... הארכת מועד  –מועד 
 199-ת .......... הארכת מועד  –מועד 
הודעה על דחיית   –מועד 

יש להוכיח    –מועד 
 1502-ת .. לקולא  –הודעה בכתב 

השיקולים להארכת   –מועד 
מועד תואמים את  

השיקולים לביטול פסק  
  –דין שניתן בהעדר 

 1010-ת ........................ לקולא 
  ערר להגשת מועד – מועד

  הנהיגה   רשיון פסילת על
 722-ת .................. יום   30 הינו

 641 ........................ מועד הארכתו 
 642 ......................... מועד המשפט 

 633 ..................................... מועד 
 641 ..................................... מועד 

לביהמ"ש סמכות    –מועדים 
 201-ת . טבועה להאריך מועדים 

 642 .................... מאזרחי   מועדים
 623 ..................................... מוצג 
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פסילה    –מורה לנהיגה 
 724 ........................... מנהלית 
 493 .......................... מורה לנהיגה 
 643 .......................... מורה לנהיגה 
ר' באות "ת"   –מורה נהיגה 

 1841-ת .. בערך "תום הליכים"
 643 ....... חבר מושבעים   –מושבעים 
 493 ............................... מושבעים 

 622 ........................... מות הנאשם
  – הגנה מן הצדק  – מח"ש

הוגש כתב אישום מבלי  
שנחקרה תלונת  

כתב   – הנאשם עצמו
 2016-תלקולא  – האישום בוטל

 724 ....................... מחדל בחקירה 
אי   –חקירה   –מחדל חקירה 

תיעוד מצלמות   שמירת
אבטחה דינו כדין אי  

  –הבאת עד רלוונטי 
 1011-ת .......................... זיכוי 

לא נעשה   –מחדל חקירה 
ניסיון לאתר עד ראיה  

ובנוסף לא הוכחה  
תכנית רמזורים  

התואמת את מועד  
 2013-ת ......... זיכוי  – העבירה

  –  קטלני   –מחדל חקירה  
 1337-ת ......זיכוי   –  גרם מוות 
אי עריכת   –מחדל חקירתי 

זיכוי מאור   –שחזור 
 202-ת .... אדום בתאונת דרכים 

 725 ........................ מחדלי חקירה 
 643 ........................... מחיקת ה"ק 

 725 ...................... מחיקת הרשעה 
 643 .......... בעבודות עונשין  –מחלה 

 643 .................................... חלף    מ  
 644 .................................. מחפרון 
 644 ..................................... מטען 
איסור שימוש ברכב   –מיגון 

 203-ת .......................... ממוגן 
 644 ..................................... מידע 

 644 ........ חוסר מיומנות   –מיומנות 

מאסר   –עיכוב ביצוע  –מיון  
  –מיון לקראת מאסר  –

 204-ת ......................... לקולא 
 645 ..................................... מינוי 

 645 ...... ענישת מינימום  –מינימום 
עונש   –שכרות  –מינימום 

מינימום של שנתיים  
ון הנהיגה  פסילת רשי

 205-ת ........ "חוק רע"  –בפועל 
 204-ת ............................ מינימום 
 205-ת .................... אכיפה  מכשיר
תום    –  קטלני   –  מלגזה 

ניתן לסווג    –  הליכים 
  להבדיל מטרקטור   –
 1337-ת .................... לקולא   –
 646 ................................... מלגזה 
לא הוכח מי    –חדש  –מלווה 

מהנוסעים אינו עונה על  
 1690-ת ...... זיכוי -הגדרת מלווה 

על   –חובת מלווה  –מלווה 
ות משטרת  פי הנחי 

ישראל אין להגיש כתב  
אישום כאשר המלווה  
יושב במושב האחורי  

בתקופת הליווי השנייה  
 206-ת ...................... לקולא  –

לאחר תום שלושת   –מלווה 
החודשים הראשונים  

אינו חייב לשבת לצידו  
 205-ת ........... זיכוי  –של הנהג 

 646 ................................... מלווה 
  התייחסות בהעדר – ז"ממל

  לבדיקות מלאה
 720-ת ........... זיכוי  – המכשיר

הפעלה בניגוד   –ל"ז ממ
 206-ת ............. זיכוי  –לנהלים 

  בהיעדר –כיול  – ז"ממל
הוכחת כיול, לא ניתן  

לסמוך על אמינות  
 206-ת ...................... התוצאה 

 647 .................................. ממל"ז 
אחריותו לגרם    –מנהל 

 648 ................... תאונת דרכים 
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 725 ................................... מנהלי 
"ניתן להשלים   –מנהלית 

  –את ימי המסוכנות" 
 218-ת .......... לקולא  –לחומרה 

אין להפלות   –מנהלית 
רעה אדם המעורב  ל

בתאונת נזק בלבד עם  
 214-ת ..............לקולא  –שוטר 
אין לשלול רישיון   –מנהלית 

נהיגה מנהלית כאשר  
העבירה נעברה כלפי  
  –השוטר רושם הדו"ח 

 1508-ת ....................... לקולא 
איסור מנהלי   –מנהלית 

אינו    –לשימוש ברכב 
בטל עם סיום ההליך  

 1509-ת ....... לחומרה   –הפלילי 
  – יחסית  בטלות – מנהלית
  – טיעון זכות של רההפ
  רשות של בהחלטה פגם

  תקיפה – מנהלית
  עקיפה תקיפה – ישירה

  בוטל לא  הפסילה צו –
 1206-ת .................. לחומרה  –

  – בינארית  – מנהלית
הקצין וגם ביהמ"ש  

מוסמכים ואף חייבים  
להפעיל שיקול דעת  
בהחלטה לגבי משך  

הפסילה  תקופת
אין    – המנהלית

המדובר בהחלטות  
הפסילה   – בינאריות

 2018-ת ......... לקולא  – קוצרה
גיל   – גיל נאשם – מנהלית

הנאשם כשלעצמו אין  
בו ללמד על מסוכנות  

 2021-ת ......... לקולא  – בנהיגה
הגבלה לשעות   –מנהלית 

 210-ת ................. הלילה בלבד 
  י" ע נרשם  ח"הדו – מנהלית

  הפסילה – שפסל הקצין
 1207-ת ....................... בוטלה 

הכללים לגבי   –מנהלית 
 1509-ת ........... בחינת מסוכנות 

הסעת תושב   – מנהלית
 649 .............................. איזור 
  –העדר מסוכנות  –מנהלית 

למרות חומרת האירוע  
יתרת הפסילה בוטלה   –

 1513-ת ............. לקולא  –בערר 
  –העדר נימוק  –מנהלית 

  –איסור שימוש ברכב 
אין די בנימוקים לגבי  
  –פסילת רישיון הנהיגה 

  –הרישיון הוחזר 
 1511-ת ........................ לקולא 

  אינו נימוק העדר – מנהלית
  את  רחבהכ מצדיק
  הפסילה של ביטולה

  זאת עם  אך, המנהלית
  לנמק הקצין על  חובה
  את לפסול ההחלטה את

 1207-ת ............. הנהיגה  רישיון
הפרת זכות   –מנהלית 

 725 .......... "השימוע"   –הטיעון 
הקצין הפוסל   –מנהלית 

 684 ....... מעורב ברישום הדו"ח 
  – נימק לא הקצין – מנהלית

  – הוחזר הרישיון
 1209-ת ........................ לקולא 

  שבתן ליום זומ  – מנהלית
  –ונפסל ביום ראשון 

  –הפסילה בוטלה 
VOID ........................ 211-ת 

  –חובת ההנמקה  –מנהלית 
 212-ת ......................... לקולא 

-העבירה  חומרת – מנהלית
  להצדיק   לעצמה בה  אין

 1210-ת . לקולא -מנהלית פסילה 
  –טיסה לחו"ל  –מנהלית 

 1512-תלקולא   –ביטול הפסילה 
יש לקזז ימי   –מנהלית 

הפסילה המנהלית  
הפסילה בפועל  מתקופת  

 219-ת ...................... לקולא  –
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  –כתב אישום  –מנהלית 
ביקורת שיפוטית על  

סירוב התביעה לאפשר  
קיום ההקראה לצורך  

בית המשפט   –הודיה 
הורה על פתיחת התיק  

 1691-ת .................... לקולא  –
-כתב אישום –מנהלית 

ביקורת שיפוטית על  
סירוב התביעה לאפשר  
קיום ההקראה לצורך  
הודיה בדו"ח בו נפסל  

 1690-ת לקולא   –מנהלית הנהג  
פסילת    –לקולא  –מנהלית 

 209-ת .. יום קוצרה   90-הצינון ל
בהעדר   –ממל"ז  –מנהלית 
  –הרישיון הוחזר   –כיול 

 220-ת ......................... לקולא 
היעדר   –ממל"ז  –מנהלית 
הערר על החזרת    –כיול 

 216-ת ... לקולא  –הרשיון נדחה 
היעדר   –ממל"ז  –מנהלית 
  –הרשיון הוחזר   –כיול 

 217-ת ......................... לקולא 
  – נהג מונית – מנהלית

 ריבוי הרשעות קודמות
חשב בהיותו  יש להת –

מרבית שעות היממה  
הרישיון  – על הכביש

 2021-ת ......... לקולא  – הוחזר
 211-ת ......... נהגת חדשה  –מנהלית 
נהיגה תחת    –  מנהלית 

ריח    –  השפעת סמים 
  נתפס סם   –  סם ברכב 

הודאה בשימוש    –
טרם    –  לעתים 

התקבלה חוות דעת  
טוקסיקולוגית  

המאשרת קיומו של  
  –  סם בגוף המבקש 
  –  הפסילה בוטלה 

 1337-ת ...................... לקולא 

ניתן לשלול   – מנהלית
רישיון נהיגה לתקופה  

יום   30-הפחותה מ
ובנוסף יש לבחון אם  

מדובר באירוע מקרי או  
  – התנהגות אופיינית

 2022-ת ..................... לקולא 
חריגה   – ם סמי – מנהלית

הפסילה   – מהנהלים
 2023-ת ......... לקולא  – בוטלה
סמכות לסווג   –מנהלית 

 1692-ת ........... לקולא -הפסילה
 210-ת ..... מכות שלילה ס –מנהלית 
  –פסילה מנהלית  –מנהלית 

  –הפסקת מסוכנות 
 1011-ת . לקולא   –נסיעה לחו"ל 

  –פסילה מנהלית  –מנהלית 
הקצין לא נימק הרישיון  

 1012-ת ........... לקולא   –הוחזר 
פסילה מנהלית   –מנהלית 

מבלי שהתקיים שימוע  
תקיפה ישירה )ע"י   –

נהיגה ולא ע"י פניה  
בטלות  -לבית המשפט(

הערעור נדחה   –ת יחסי
 1512-ת .................... לחומרה -

פסילת רישיון    –  מנהלית 
נהיגה על ידי קצין  

משטרה בגין חריגה  
מהמהירות המותרת,  
טרם שהפכה לעבירת  

ניצול לרעה של    –  קנס 
הרישיון    –  סמכות 
 1339-ת ......... לקולא   –  הוחזר 
  –פציעה קשה  –מנהלית 

  –רשלנות תורמת 
הפסילה קוצרה בערר  

 1841-ת  .... לקולא   –יום  30-ל
  – יום  90 – קטלני – מנהלית

  – תיק  לגנוז המלצה
  – קוצרה הפסילה
 742-ת ......................... לקולא 
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  אין  – קטלני – מנהלית
  הרשיון  – מסוכנות
 717-ת ............ לקולא   – הוחזר
ביטולה   –קטלני  –מנהלית 

 211-ת ...................... לקולא  –
הרשיון   –קטלני  –מנהלית 

הוחזר למרות הלכת  
 221-ת ............ לקולא  –הצינון 

שיון  הר –קטלני  –מנהלית 
 220-ת .......................... הוחזר 
הרשיון   –קטלני  –מנהלית 

 233-ת .......................... הוחזר 
פסילה   –קטלני  –מנהלית 
בהעדר יסוד   –יום  90

  –להגשת כתב אישום 
 1520-ת . לקולא -הרישיון הוחזר

פסילה   –קטלני  –מנהלית 
בהעדר   –יום  90

מסוכנות הרישיון  
 1521-ת ........................ הוחזר 
  –צינון  –קטלני  –מנהלית 

אין כלל שיש לאשר  
יום בעילת    90ילה פס

יש לבחון   –צינון 
 1698-ת ....... לקולא  –מסוכנות 

  רשיון – קטלני – מנהלית
   719-ת ............ לקולא   – הוחזר
תקופת   –קטלני  –מנהלית 

 207-ת .............הפסילה קוצרה 
למרות  -קטלני –מנהלית 

הלכת הצינון הפסילה  
 1697-ת ............ לקולא -קוצרה
  –ראיות לכאורה  –מנהלית 

די בראיות גולמיות  
לטה בנוגע  לצורך הח 

לפסילת רישיון הנהיגה  
 1695-ת .... לחומרה   –המנהלית 

  –ראיות לכאורה  –מנהלית 
עבירת   –העדר מסוכנות 

-קנבוס רפואי-סמים
נדחה ערר המדינה על  

ההחלטה לפסול רישיון  
נהיגה ולהשבית רכב  

  –יום  30מנהלית ל  
 1695-ת ........................ לקולא 
 685 ........... שוטר מעורב  –מנהלית 
  – שיהוי – מנהלית

הפסילה בוטלה גם  
 2025-ת . לקולא  – עקב השיהוי

  290 –שכרות  –מנהלית 
אין הצדקה   –ג מק"

 213-ת ....................... לפסילה 
  360 –שכרות  –מנהלית 

 1525-ת לקולא  –קיצור  –מק"ג 
הפסילה   –שכרות  –מנהלית 

  –בוטלה בגין ליקויים 
 215-ת ......................... לקולא 
הפסילה   –שכרות  –מנהלית 

 1012-ת .......... לקולא  –קוצרה 
כמות   –שכרות  –מנהלית 

  –מק"ג  290-הפחותה מ
אין הצדקה לפסילה  

 214-ת .......... לקולא  –מנהלית 
פגמים   –שכרות  –מנהלית 

הרישיון    –בראיות 
הפסילה    –הוחזר 
 1523-ת .......... לקולא  –קוצרה 

  –תאונת דרכים  –מנהלית 
לא מוצו   –נהג אוטובוס 

למרות    –פעולות חקירה 
  –הארכה שניתנה 
  –הרישיון הוחזר 

 1526-ת ........................ לקולא 
  –העדר מסוכנות -מנהלית 

אין בעצם קיומה של  
עבירת הנהיגה בשכרות  

כדי להצדיק פסילה  
מנהלית של רישיון  

 1519-ת .......... לקולא –הנהיגה 
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  –פציעה קשה -מנהלית
ימים   3חלפו למעלה מ 

מהיום שניטל רישיון  
אין הרשעות   –הנהיגה 
הרישיון  -קודמות
 1693-ת ............. לקולא -הוחזר
למרות  -קטלני-מנהלית

הנהיגה הרשלנית  
-והתוצאה הקטלנית 
אין המדובר בנהג  

הפסילה    –מסוכן 
יום    90ית ל המנהל 
 1696-ת ............ לקולא -קוצרה

אין   –שכרות -רכב-מנהלית
הצדקה להשבתת רכב  
כאשר רישיון הנהיגה  

 1699-ת ....... לקולא  –לא נפסל 
אין   –מנוע שכבה   – מנוע

בכך ראיה לכאורה  
 222-ת ......... לקולא  – לרשלנות 

 741 ................ מסדר זיהוי תמונות 
 741 ............................ מסדר זיהוי 

אכיפה מהאוויר    –  מסוק 
ספק    –בניגוד לנוהל  
 1340-ת .. זיכוי   –לגבי הזיהוי  

 741 .................................. מסחרי 
 685 .................................. מסירה 
 685 ............... מספר הרכב  –מספר 
קריאה וצילום   –מסרון 

מסרון אינה האזנת  
 223-ת ............. לחומרה  –סתר 

  –הולך רגל  –מעבר חציה 
לא ניתן לקבוע, כי כל  

פגיעה בהולך רגל  
במעבר חציה, מהווה  

מניה וביה רשלנות הנהג  
 1526-ת . זיכוי  –ערעור  –הפוגע 

הנחיות   –מעבר חציה 
יש לבצע   –המשטרה 

חישוב לאפשרות עצירה  
גם כאשר המדובר  

 1016-ת . לקולא  –במעבר חציה 

לא   השוטרת –חציה  מעבר
ציינה את מיקום הרכב  

 235-ת ........................ זיכוי  –
לא כל    –  מעבר חציה 

פגיעה בהולך רגל על  
מעבר חציה מלמדת  

על רשלנות הנהג  
הפוגע וכל עוד לא  

  הוכחו יסודות 
העבירה לא קמה  
  –  הצדקה להרשעה 

 1341-ת ......................... זיכוי 
לא ניתן   –מעבר חציה 

להרשיע ללא עריכת  
 1018-ת ....... לקולא  –חישובים 

  חציה  מעבר – חציה  מעבר
  של מלכותו תחום אינו"

 1214-ת ... לקולא  –" הרגל  הולך
  – קטלני – מעבר חציה 

 רשלנות – אוטובוס
  – העונש – בינונית

  מאסר בעבודות שירות
 2028-ת .................. לקולא  –

רמזור אדום   –מעבר חציה 
  –תאונת דרכים  –

 1527-ת .. זיכוי  –מחדלי חקירה 
ונת דרכים  תא –מעבר חציה 
המערער לא   –קטלנית 

הבחין בהולך הרגל וגם  
אם היה מבחין,  

  –התאונה בלתי נמנעת 
 1019-ת .......................... זיכוי 

חישובי בוחן   –מעבר חצייה 
לא הוכח בפועל   –

שהתאונה נמנעת על פי  
 1701-ת ............. זיכוי  –חישוב 

  חישובים   –  מעבר חצייה 
לא הוכח בחישובים    –

שניתן היה למנוע את  
 1344-ת ......... זיכוי   –  התאונה 
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לא ניתן היה    – מעבר חצייה
לצפות את כניסת  
  – הרוכבת למעבר

  – התאונה בלתי נמנעת
 2026-ת .................... לקולא 

מחדלי    – מעבר חצייה
לא הוכח   – חקירה

 2027-ת זיכוי   – שנגרמה תאונה
מעבר חצייה   –מעבר חצייה 

המחולק על ידי שטח  
הפרדה )לא רק בנוי(  
יראו כל חלק ממעבר  
  –החצייה כמעבר נפרד 

 1701-ת ....................... לקולא 
  –קטלני   –מעבר חצייה 

בהעדר נתונים לגבי  
אפשרות למנוע את  

 1843-ת  ....... זיכוי  –התאונה 
  קטלניתת.ד.  –חצייה  מעבר
פגיעה בהולך רגל   –

 224-ת .... כוי זי –שחצה באדום 
תאונה    –מעבר חצייה 

נמנעת במהירות  
אין   –השואפת לאפס 

ציפייה מנאשם לעצור  
  –טרם הגיעו למעבר 

 1845-ת .......................... זיכוי
 693 ............. מעבר חצייה מטושטש 

 224-ת . פגיעה במעבר  –מעבר חצייה
 685 ........................... מעבר חצייה 
 735 ........................... מעבר חצייה 

  –  "בגיר צעיר"   –  מעצר 
יש להתחשב    –  18בן  

  –  בגילו של המשיב 
 1346-ת ...................... קולא ל 
  –"מעצר ימים"  –מעצר 

 231-ת . לחומרה  –תנאי המעצר 
  –איזוק אלקטרוני  –מעצר 

בוטלה הדרישה לאיזוק  
 235-ת ...................... לקולא  –
אין להתנות הסדר   –מעצר 

טעון בהמשך ריצוי  
 1020-ת . לקולא -חלופת המעצר 

אין לעצור בגין   –מעצר 
 227-ת . חשש מהימלטות מהדין 

אם קיים הסדר של   – מעצר
עבודות שירות אין טעם 

 2030-ת .... לקולא  – במעצר בית
י  באיזוק אלקטרונ  –מעצר 
דומה ככל הניתן   –

במאפייניו למעצר בין  
  –כתלי בית הסוהר 

 1528-ת ........................ לקולא 
ביקורת על   –מעצר 

הימנעות משחרור עצור  
בתחנת המשטרה  
 1013-ת ...... והבאתו בפני שופט 

ביקורת על כך   –מעצר 
שהמשטרה אינה עושה  

שימוש בסמכותה  
בשחרור עצורים בתחנה  

 1022-ת ..................... לקולא  –
  –בקשה לעיון חוזר  –מעצר 

אין לדחות את הבקשה  
יש לקיים    –על הסף 

 1014-ת .............. לקולא  –דיון 
 228-ת ....בקשה לעיון חוזר  –מעצר 
  הגנה מן הצדק – מעצר 

יש להודיע בהקדם   –
האפשרי את סיבת  

 2033-ת .......... לקולא  – מעצר
הודיה והחלטה   –מעצר 

לבחון התאמת עצור  
לעבודות שירות הינה  

נסיבה חדשה המצדיקה  
  –הקלה בתנאי המעצר 

 1023-ת ........................ לקולא 
החלטה לאפשר   –מעצר 

למבקש לרצות את  
עונשו בעבודות שירות  

ת כי מסוכנתו  מלמד
לאור זאת   –מתגמדת 

התקבלה בקשתו  
לביטול מעצר הבית  

 1699-ת .. לקולא  –בשעות היום 
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  –  החמרת תנאים   –  מעצר 
אין לעצור מי  

ששוחרר אלא אם  
נתגלו נסיבות חדשות  

 1347-ת ................... לקולא   –
  לעצורהכלל שאין  – מעצר

עד תום הליכים  
 229-ת .......... בעבירות תעבורה 

  המתה בקלות דעת  – מעצר
אין הצדקה למעצר   –

העורר   – בכליאה
שוחרר למעצר בית  
  – באיזוק אלקטרוני 

 2029-ת .................... לקולא 
 694 ....................... הסגרה  –מעצר 
 227-ת ......... עורר שוחרר ה –מעצר 
  –  הצהרת תובע   –  מעצר 

הודעה על כוונה  
להגיש הצהרת תובע  
אינה מצדיקה המשך  

 1348-ת ......... לקולא   –מעצר  
  – מעצר חלופת – מעצר

  והגבלת  החלופה  תנאי
  להיגזר  צריכים החירות

  עילת  של מעוצמתה הן
  מעוצמת והן המעצר
  מקרה בכל הראיות 
 716-ת ........... לקולא   – ומקרה

  –בודה לע יציאה – מעצר
 230-ת ......................... לקולא 

יש לבחון את   –מעצר 
הפוטנציאל הראייתי  

להרשעה וככל שעוצמת  
הראיות קטנה יותר, ולו  

בשלב הלכאורי, כך  
תגדל הנכונות לשחרר  

מדובר   –לחלופת מעצר 
 1016-ת .. לקולא  –בפרשת רצח 

יש לבחון חלופת  – מעצר
למרות נהיגת   – מעצר

רכב כבלתי מורשה  
בפעם השביעית, בזמן  
פסילה בפעם השישית  

ית ובפעם הרביע
 2032-ת ....... לקולא  – בשכרות

נהיגת    –מהירות  –מעצר 
  225רכב במהירות 

קמ"ש יחד עם עבר  
ינו מצדיק  א –פלילי 
ר עד קבלת תסקיר  מעצ

 1700-ת ............ לקולא  –מעצר 
כאשר   – מעצר בית – מעצר

קיימת הסכמה לריצוי  
העונש בעבודות שירות 
  אין הצדקה למעצר בית

 2028-ת .................. לקולא  –
  שחרור – בית  מעצר – מעצר

  – לעבודה ליציאה 
  בבית ממושכת שהייה 
  לא  מועילה  אינה

  האינטרס מבחינת 
  מבחינת ולא  הפרטי

  – הציבורי האינטרס
 1211-ת ........................ לקולא 

מעצר עד תום   –מעצר 
גם כאשר   –ההליכים 

קיימת חזקת המסוכנות  
עדיין חייב בית המשפט  

 232-ת . לקולא  –ל חלופה לשקו
מעצר עד תום   –מעצר 

ההליכים בעבירת  
  –תעבורה הנו חריג 

 233-ת ......... לחומרה   –לקולא 
  –מעצרי בזק  –מעצר 

 233-ת .......................לחומרה 
 226-ת .. נהיגה בזמן פסילה  –מעצר 
נהיגה בשכרות פעם   –מעצר 

שלישית ופגיעה ברכב  
  –בעת שניסה להימלט 

ין הצדקה למעצר  א
 1705-ת ................. לקולא -בית
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אין   –ע"פ ההלכה  –מעצר 
לעצור אדם טרם משפט  

אלא אם יסכן שלום  
הציבור או יסכל הליכי  

 1024-ת ...........לקולא  –משפט 
  נהיגה – תום עד – מעצר

  פעם מורשית בלתי
  מאסר מפעיל – שנייה 

  – מסוכן לא  – תנאי על
 1213-ת .......... לקולא  – שוחרר

פגמים בפעולות   –מעצר 
העוררים    –חקירה 
 1702-ת ...................... שוחררו 

  פיקוח אלקטרוני   –  צר מע 
משקלו של יום    –

מעצר רגיל יהיה כפול  
ממשקלו של יום  

מעצר בתנאי פיקוח  
אלקטרוני לעניין  

 1349-ת .......... שחרור ממעצר 
  –קיזוז ימי מעצר  –מעצר 

יש לקזזם מתקופת  
 1529-ת ........ לקולא  –המאסר 

 717 ........... שחרור בערובה  –מעצר 
  –שחרור ממעצר  –מעצר 

בעבירות הפקרה, נהיגה  
פסילה, נהיגה ללא  בזמן 

רישיון, שיבוש הליכי  
 1529-ת לקולא   –משפט והריגה 

שחרור ממעצר בגין   – מעצר
  תעבורהעבירות  
 229-ת ....................... חמורות 

  –שכרות גבוהה  –מעצר 
 1530-ת .......... לקולא  –שחרור 

  –תום הליכים  –מעצר 
נהיגה    –רמזור אדום 

שכרות גבוהה  -בפראות
עבירת שכרות בעברו   –
גין  כתב אישום נוסף ב  –

  –שכרות ומאסר מותנה 
-"פצצה מתקתקת"
התקבל הערעור על  

 1704-ת ..... לקולא -מעצר הבית

 226-ת .......... תנאי המעצר  –מעצר 
תנאי מעצר ומאסר   –מעצר 

 224-ת .. בלתי אנושיים בישראל 
  גם – מעצר תסקיר – מעצר

  ונסיבות חמורה   בעבירה
  יש במיוחד חמורות 
  –מעצר חלופת  לבדוק
 741-ת ......................... לקולא 

  – מעצר רתסקי – מעצר
  משירות לדרוש  ניתן

  בפרק להסתפק  המבחן
  אף או  שבועיים של זמן

  תסקיר להכנת   פחות
 721-ת ............. לקולא  – מעצר

תסקיר שירות    –  מעצר 
שוחרר    –  מבחן 

למרות המלצה שלא  
 1346-ת ...... לקולא   –  לשחררו 

 737 ................................... מעצר 
 709 ................ פרנסה  –מעצר בית 

יש   –מעצר בעבירת תעבורה 
 230-ת ... לקולא  –לבחון חלופה 

מעצר עד תום ההליכים  
 712 ..... בתאונת דרכים קטלנית 

 710 ........... מעצר עד תום ההליכים 
 709 ............................ מעצר צבאי 

חומרת העבירות  -מעצר
נובעת מעצם הנהיגה  
בלבד ולכן אין הצדקה  

  – למעצר בכליאה
 2031-ת ..................... לקולא 

אין  -שכרות שנייה-מעצר
הרשעות   –עילת מעצר 

קודמות אינן מקימות  
 1703-ת .... לקולא  –עילת מעצר 
 742 ....................... מפגע בטיחותי 
 717 ....................... מפגע תעבורתי 
 742 ....................... מפגע תעבורתי 

 742 ..................................... מפגע 
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ו  מפקח בחלופת מעצר אינ
פסול למרות שעומד 
נגדו תיק פתוח בגין  

עבירה דומה לעבירה  
 1846-ת  לקולא  –נשוא המעצר 

שתי   – 3א'  – מצלמה 
ספק לגבי   – מכוניות

יכולת המערכת להבחין  
בין שתי מכוניות  

המופיעות באותו צילום 
 2041-ת .................... זיכוי –
דיון   – 3-א  – למהמצ 

אין הצדקה   – עקרוני
להפסיק הליך הוכחות  

במחוז אחד לצורך 
צירוף התיק להליך  

עקרוני מקביל במחוז  
בקשת   – אחר

  – המאשימה נדחתה
 2036-ת .................... לקולא 

החלטה   – 3-א  – מצלמה
להורות על גילוי חומר  
חקירה בדבר הניסויים  

 2034-ת ........ לקולא  – שנעשו
לא הוכח כי   – 3א' –מצלמה 

אכן נעשו בדיקות  
  –לאמינות המכשיר 

 1708-ת ..... זיכוי  –תיק עקרוני 
עלות חוות  – 3-א  –מצלמה 

 1847-ת ..............דעת התביעה 
פסק הדין   – 3-א  –מצלמה 

המזכה בעכו אינו מקים  
 –ענת עיוות דין ט

 1846-ת ..................... לחומרה 

  –צילום  – 3'א –מצלמה 
אין   –הגנה מן הצדק 

הצדקה להמשיך בהליך  
ון שכתב  וזאת כיו

אישום כולל רשימת  
עדים שזהותם אינה  

ידועה וכאשר אין בידי  
המאשימה את מלוא  

הראיות להוכחת  
  –המיוחס לנאשם 

 1707-ת  ..................... לקולא 
עד  –  3א'   –  מצלמה 

התביעה שתפקידו  
לפקח, לבדוק  

  ולהפעיל את המצלמה 
לא הוכחה הכשרתו    –

 1349-ת ............... זיכוי   –לכך  
  –מחדל חקירה  –מצלמה 

אי שמירת תיעוד  
מצלמות אבטחה דינו  

כדין אי הבאת עד  
 1024-ת ............ זיכוי  –רלוונטי 

  – פרטיות – מצלמה 
נדחתה הטענה לפיה  
אין הצדקה להפעיל  
מצלמות ע"י הרשות  
העירונית לאכיפת  
עבירות חניה בגין  
 – הפגיעה בפרטיות

 2037-ת .................. לחומרה 
אין הצדקה   – 3מצלמה א' 

ב האישום  לתיקון כת
עדים וזאת   37ולהוספת 

לאחר כפירה באמינות  
 1708-ת ....... לקולא   –המצלמה 

בהעדר חומר    –  3מצלמה א' 
ראיות להצגה כתב  

  –האישום נמחק  
 1706-ת  ..................... לקולא 
בקשה   – 3מצלמה א'

-להוספת עדים נדחתה
 1706-ת ........................ לקולא 
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תיתכן    – 3א'-מצלמה
  20סטייה של עד 

קמ"ש כשמדובר  
בעבירת מהירות, כאשר  

שני כלי רכב צולמו 
שהם סמוכים בצומת כ
 2037-ת .................. לקולא  –
 719 .................................... מצפון 

 719 .......................... מקדם חיכוך 
 236-ת .......... דיון מקדמי  –מקדמי 

 720 ....... טענה מקדמית  –מקדמית 
הכללים לביטול   –מרב"ד 

החלטת ועדת ערר על  
  –ית ידי ערכאה שיפוט

 1531-ת ....................... לקולא 
 743 ................................... מרו"ם 
 733 ........... שמירת מרחק   –מרחק 
 720 ............ שמירת מרחק  –מרחק 
 727 ............ שמירת מרחק  –מרחק 

 744 ...........................מרשם פלילי 
 237-ת ....... בית דין צבאי  –משאית 

 745 ......................... משאית מטען 
 744 .................................. משאית 
 762 .................................. משאית 
 745 ................................... משבש

אין   –מנהלית  –משוא פנים 
להפלות לרעה אדם  

המעורב בתאונת נזק  
 237-ת ............. עם שוטר בלבד 

 746 ........................... משחק מכור 
  – בוחני משטרה  – משטרה

לא ראוי כי בוחני  
ה יחקרו תאונת  משטר

דרכים בה מעורב רכב  
 2040-ת משטרתי מאותו מרחב 

נהלי    –נהלים  –משטרה 
המשטרה הינם חומר  
חקירה ולא תרשומת  

 238-ת ........... לקולא  –פנימית 
 746 ................................. משטרה
משכורת   –משכורת 

 237-ת ....................... שופטים 

  –עובד מדינה  – משמעתי
דיווח כוזב בנוגע  

לעבודות שירות עקב  
  –עבירת תעבורה  ביצוע

 238-ת .......................לחומרה 
  המושגיות – משפט

 736-ת ..................... שבמשפט
פסילת   –משפט זוטא 
חקירה   –הודאה 

שנמשכה למרות  
שהחשוד ביקש  

להיוועץ בסנגור אינה  
 1848-ת  ...... לקולא  –קבילה 
בית המשפט   –משפט חוזר 

העליון הורה על קיום  
משפט חוזר לנאשם  

אשר ביקש להמיר דו"ח  
  –על שם אחיו שנפטר 

 239-ת ......................... לקולא 
התגלתה   –משפט חוזר 

ראיה חדשה לפי  
  –המבקש לא נהג ברכב 
הבקשה למשפט חוזר  

 1025-ת ....... לקולא   –התקבלה 
חשיפת ראיה   –משפט חוזר 

שלא הוצגה בתיק  
העיקרי ועשויה לשנות  
את תוצאות המשפט  

לטובת המבקש מקימה  
  –עילה למשפט חוזר 

 1027-ת ........................ לקולא 
 238-ת .... של בייצוג כ –משפט חוזר 
לא תיתכן   – משפט חוזר

  5נזילת דם מגופה 
  – שעות לאחר המוות
  – נימוק למשפט חוזר

 2040-ת ..................... לקולא 
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רשיון נהיגה   –משפט חוזר 
התקבלה הבקשה   –זר 
  –בוטלה ההרשעה  –

זרח  המבקש שהינו א
ישראלי אך לא תושב  

ישראל אינו חייב  
ברישיון נהיגה ישראלי  

כיוון שמשך שהותו  
  3בישראל לא עלה על 

חודשים במצטבר מיום  
  –כניסתו האחרונה 

 1028-ת .......................... זיכוי 
 747 ............................ משפט חוזר 
 239-ת ........................ משפט חוזר 

 238-ת ............................... משפט
אחריות מוסר   – משקל

המטען, בעת העמסת 
המטען, להתאמת  
משקל  משקל המטען ל

המטען שהותר להובלה  
  ברכב לפי רישיון הרכב

 2041-ת .................. לקולא  –
  –  משקל חורג   –  משקל 

 1351-ת ............ מתחם ענישה 
שוטר ולאו   –משקל חורג 

דווקא קצין משטרה  
מוסמך להורות על  

  –איסור שימוש ברכב 
 1709-ת ..................... לחומרה 

 762 ................................... משקל
בצירוף    –  מתחם ענישה 

תיקים בגין אותן  
כאשר ניתן    –  עבירות 

לראות בצירוף  
"מערכת נסיבתית  

אין הצדקה    –  אחת" 
לקביעת מתחמים  

 1352-ת  .. לקולא   –  מצטברים 

השיקולים   –מתחם ענישה 
עון בגיבוש הסדרי טי

אינם חופפים בהכרח  
לשיקולי ענישה  
  – 113שנקבעו בתיקון 

 2042-ת ..................... לקולא 
 
 
  נ 
 
 

 765 .................. סיפור   – נאראטיב
 766 ................................... נאשם
קיימת חובת   –נהג 

 769 ......... חדש לנהג   השתלמות
הארכת התקופה   –נהג חדש 

עד תום ההליך המשפטי  
 242-ת .................... לחומרה  –

מבחנים   –נהג חדש 
  –ובדיקות לנהג חדש 
 1030-ת ...... תיקון מחמיר לחוק 

 1030-ת ...... תכנית ליווי  –נהג חדש 
נהג חדש    –נהג חדש צעיר 
שנים   24לאו לו שטרם מ

חייב בביצוע תוכנית   –
 242-ת ............ לחומרה   –ליווי 
 769 ................................ נהג חדש 
 242-ת ............................ נהג חדש 

 773 ......................... נהג לא מיומן 
 773 ............................. נהג עבריין 
הגבלת ריכוז   –נהג צעיר 

תיקוני   –אלכוהול 
 1030-ת ....... לחומרה  –חקיקה 
  –חובת ליווי  –נהג צעיר 

  –תיקוני חקיקה 
 1031-ת ......................לחומרה 

 773 ............................... נהג צעיר 
 774 ................................... נהגים 

 241-ת ....................... נהגת חדשה 
אין   –נהיגה בזמן פסילה 

הצדקה להטלת מאסר  
בתנאי כליאה בעבירה  

ראשונה של נהיגה  
 246-ת .......... לקולא  –בפסילה 
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אין   –נהיגה בזמן פסילה 
להטיל מאסר כעונש  

המאסר   –שרירותי 
 247-ת .............. לקולא  –בוטל 

  – נהיגה בזמן פסילה
ההזמנה לא כללה  

אזהרה לגבי האפשרות  
יפסל  לפיה הנאשם  

 2047-ת ......... זיכוי – בהעדרו
  –זיכוי  –נהיגה בזמן פסילה 

בהעדר הוכחה כי  
הובהר לנאשם שעליו  

להפקיד את רישיונו אין  
הצדקה להרשעה  

בנהיגה בזמן פסילה  
עקב העדר הפקדה וזאת  

לאחר שהסתיימה  
תקופת הפסילה  

 248-ת ..................... המקורית 
טעות   – נהיגה בזמן פסילה
הנאשם   – במצב דברים

הוטעה לחשוב כי  
הפסילה בוטלה  
באמצעות פעולה 

  – משפטית של הסנגור
 2046-ת ...................... זיכוי

כאשר   –נהיגה בזמן פסילה 
עוה"ד מודיע שאין לו  
קשר עם הנאשם לא  
ייחשב הנאשם כמי  

  –שיודע אודות הפסילה 
 246-ת ......................... לקולא 

  לא – פסילה  בזמן נהיגה
  כי נהיגה ון רשי הפקיד

 753-ת .............. זיכוי  – ידע לא

לא    – נהיגה בזמן פסילה
ניתן להרשיע על סמך  

ב לחסד"פ  239סעיף 
בעבירה של נהיגה בזמן  

פסילה בהסתמך על  
  15זימון לדיון בחלוף 

ימים ממשלוח ההודעה  
על הפסילה, אלא אם  

ההזמנה כוללת אזהרה  
בכתב או בעל פה  

שבמועד הדיון עלולה  
להתקבל החלטה בדבר  

  שיון הנהיגהפסילת רי
 2045-ת .................. לקולא  –

 247-ת . מאסר  –נהיגה בזמן פסילה 
מועד   –נהיגה בזמן פסילה 

  –תחילת פסילת רישוי 
 250-ת ........................... זיכוי 

 243-ת .. מעצר –נהיגה בזמן פסילה 
  –נהיגה בזמן פסילה 

משחושבה תקופת  
הפקדת הרישיון לאחור  

אין הצדקה להרשעה  
בנהיגה בזמן פסילה  
רער  למרות שבעת שהמע

נחשב פסול )נהג    –נהג 
לאחר שהסתיימה  

תקופת הפסילה אך  
  –רישיונו לא הופקד( 

 1711-ת ........................ לקולא 
  –נהיגה בזמן פסילה 

מתחם ענישה מאסר  
קצר בפועל ועד חודשים  
ספורים ופסילת רישיון 

הנהיגה בין מספר  
  20חודשים ועד 

במקרה דנן,   –חודשים 
העונש   –פעם ראשונה 

ימי עבודות שירות   14
חודשי פסילת   3-ו

רישיון נהיגה בפועל,  
  800-פסילה מותנית ו

 1851-ת  ................ ₪ קנס
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מתחם   –נהיגה בזמן פסילה 
 1711-ת ........................ ענישה 

  נסיעה  – פסילה  בזמן נהיגה
  י "עפ – קצר למרחק
  – שוטר הוראת

  קיצונית  תערבותה
 1215-ת ........... לקולא   – בעונש

ענישה   –נהיגה בזמן פסילה 
עבירות של נהיגה   2 –

אחת מהן  בזמן פסילה, 
בתקופת המאסר  

הרשעות   –המותנה 
  –קודמות רבות 

המאסר המותנה הוארך  
 752-ת ...................... לקולא  –

פניית   –נהיגה בזמן פסילה 
הח"מ לשר המשפטים  
בעניין התיקון לחוק על  
פיו אין דרישה להוכיח  
"ידיעה" לצורך הרשעה  

 248-ת ....... בנהיגה בזמן פסילה 
קבל   –נהיגה בזמן פסילה 

בטעות רשיון מרשות  
 251-ת ....... זיכוי  –הרישוי ונהג 

קבל   –נהיגה בזמן פסילה 
בטעות רשיון מרשות  

 341-ת ....... זיכוי  –הרישוי ונהג 
קיצור   –נהיגה בזמן פסילה 
אור   –עונש הפסילה 

  –בקצה המנהרה 
 248-ת ......................... לקולא 

 247-ת . תרגום  –נהיגה בזמן פסילה 
נהיגה בזמן פסילה  
עבר    –והתחזות לאחר  
  –תעבורתי מכביד  

העונש    –ישה  מתחם ענ 
  –עבודות שירות  

 1031-ת  ..................... לקולא 
 777 .................. נהיגה בזמן פסילה 
 242-ת .............. נהיגה בזמן פסילה 
 781 .................... נהיגה ללא רשיון 

 776 .................................... נהיגה 
 781 ................. נהיגת רכב דו אופני 

  פרסום – המשטרה נהלי 
  לקבל הזכות – הנהלים

  חוק י" עפ  הנוהל את
 750-ת ... לקולא   – המידע חופש

נוהל אכיפת    –  נהלים 
עה  עבירות תנו 

 1354-ת ........ באמצעות מסוק 
על מנת להרשיע   –נהלים 

בעבירת תעבורה על פי  
מכשור יש להוכיח כי  
המכשיר הופעל על פי  

נהלי המשטרה והמפעיל  
 1712-ת .......... זיכוי -היה מיומן

נוכחות ב"כ   –נוכחות 
 252-ת .......................הצדדים 

בבקשות   –נוכחות הצדדים 
לעיכוב ביצוע עונש  
פסילת רשיון נהיגה  
ור  בעקבות הגשת ערע 

יש לדון במעמד הצדדים  
 252-ת ....................... )לקולא( 

לא ניתן    –נוכחות נאשם 
לדחות בקשה לביטול  

פס"ד אלא במעמד  
 253-ת ......... לקולא  –הצדדים 
 781 ........................ נוכחות נאשם 

חובת נוסע ברכב    –נוסע 
המעורב בתאונה שבה  

נפגע אדם והתקשר  
 1534-ת ............... לגופי ההצלה 

הגבלת מס'   –נוסעים 
 782 .......................... הנוסעים 

ת מינימום  אין עניש  –נוער 
 1534-ת .... לקולא  –בתיקי נוער 

  להליך  חלופי הליך   – נוער
 751-ת ............. לקולא  – פלילי

 782 ................... חוקר נוער   –נוער 
נהיגה בלתי    –  נוער 

  –  מורשית בידי קטין 
מידת    –  ללא הרשעה 

 1354-ת ......... לקולא   –  העונש 



 תוכן עניינים 

- 66 - 

סיכון אדם בנתיב    –נוער 
גישה    –תחבורה 
הימנעות   –שיקומית 
 255-ת .......... לקולא  –ממאסר 

שיהוי בהגשת כתב   –נוער 
כתב האישום   –אישום 
 1534-ת ............ לקולא  –בוטל 

 253-ת .......... שיקולי ענישה  –נוער 
 788 ............... נוער "נוער בפלילים" 

  –נזק בלבד בתאונת דרכים 
אין להפלות   –מנהלית 

לרעה אדם המעורב  
בתאונת נזק בלבד עם  

 256-ת ..............לקולא  –שוטר 
נטישת אדם ברכב  

אינה   –שתוצאתה מוות 
רכים לפי  תאונת ד
 753-ת ....................... הפלת"ד 

באזרחי בהשלכה   –נימוק 
 788 ............................. לפלילי 

 256-ת ...... בהיעדר הנמקה  –נימוק 
העדר נימוק ע"י   –נימוק 

אמנם   –הקצין הפוסל 
אין בו להצדיק, על פניו,  

את ביטולה של  
ההחלטה, אך מאידך,  

בנסיבות אלו, יוטל נטל  
מוגבר על התביעה  
להוכיח שהפסילה  

עניינית, מוצדקת ולא  
לחומרה   –רירותית ש

 1032-ת ...................... ולקולא 
יש לנמק החלטות   –נימוק 

 257-ת .....................ופסקי דין 
על דרך הצגת   –נימוק 

 788 ........................... הדברים 
על השופט לנמק   –נימוק 

 256-ת ................ את פסק דינו 
 257-ת . נימוקי ההרשעה  –נימוקים 

נימוקים   –נימוקים 
יש לנמק   –מיוחדים 

לצורך פסילת רישיון  
  6-נהיגה מעבר ל

 1217-ת ......... קולא ל  –חודשים 
 790 ................................ נימוקים 
 790 ............................ נהג -נימנום
  –התיישנות נקודות  –ניקוד 

 258-ת ......................... לקולא 
פסילת רשיון נהיגה   –ניקוד 

בגין שיטת הניקוד  
תחפוף לפסילת רשיון  

נהיגה עד תום ההליכים  
 257-ת ...................... לקולא  –
יש    –שיטת הניקוד  –ניקוד 

לציין בדוח את החיוב  
בנקודות ובנוסף רשות  

ורה  הרישוי לא אמ 
לחייב בנקודות בשל  

עבירות שהמידע לגביהן  
  12התקבל לידיה 

חודשים ממועד  
 1712-ת .......... לקולא -ההרשעה

 790 ............. שיטת הניקוד  –ניקוד 
מותר   –חניית נכה  –נכה 

לנכה לחנות בחניה  
פנויה של נכה אחר אם  

 258-ת ............ אין בכך הפרעה 
  השפעת  – אישיות נסיבות

 751-ת ...................... הסביבה 
 258-ת .................. נסיבות אישיות 

כאשר   –סיבות מחמירות נ
לא צוינו נסיבות  

מחמירות, כהגדרתן  
  –בחוק, בכתב האישום 
זכאי הנאשם לפטור  

עצמו בתשלום הברירה  
 259-ת ...................... לקולא  –
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  – קנס – נסיבות מחמירות
לא    – הזמנה למשפט

ניתן למסור על ידי  
שוטר אלא אם המדובר 

בעבירות מסוימות 
  – בנסיבות מחמירות

 2050-ת .................... לקולא 
ראיות   –נסיבתיות 

 262-ת ..................... נסיבתיות 
  תאונת – לאחור נסיעה

  פגיעה  – קטלנית דרכים
  בנסיעה  רגל בהולך
 750-ת ..............  זיכוי – לאחור
אין זכות   – נפגע עבירה

לנפגע עבירה להגיש  
ערעור על פסק הדין 

 2049-ת ...... לקולא  – המרשיע
עבירה  נפגע  –נפגע עבירה 

  –אינו צד להליך הפלילי 
 261-ת ......................... לקולא 
 261-ת .......... תסקיר  –נפגע עבירה 
 790 .............. זכויות  –נפגעי עבירה 
חוק זכויות   –נפגעי עבירה 

-נפגעי עבירה, התשס"א
מסירת מידע    – 2001

בהליך המשפטי  
 251-ת .......... בעבירות תעבורה 

  במצב התחשבות   – נפשי
 751-ת ..............   לקולא   – נפשי
  אי רישום החיוב –נקודות 

הנקודות בדו"ח ברירת  
 264-ת .... פסה"ד בוטל  –משפט 

אי רישום החיוב   –נקודות 
הנקודות בדו"ח ברירת  

 264-ת .... פסה"ד בוטל  –משפט 
ביטול הנקודות   –נקודות 

מאחר ולא נרשמו  
 267-ת ............ לקולא   –בדו"ח 

דחיית טענה לפיה   –נקודות 
הנקודות אמורות  

להמחק עקב השתתפות  
מאוחרת בקורס וחיוב  

נומי בהוצאות  אסטרו
בגין עצם העלאת  

 265-ת ........ לחומרה  –הטענות 
  –המשפט חוזר  –נקודות 

בית המשפט העליון  
הורה על קיום משפט  

חוזר לנאשם אשר ביקש  
להמיר דו"ח על שם  

 265-ת ... לקולא   –אחיו שנפטר 
מספר הנקודות  – קודותנ

  לא נרשם בדו"ח הקנס
הבקשה להארכת   –

 2049-תלקולא  – מועד התקבלה
  –עתירה מנהלית  –נקודות 

ביטול פסילה לתקופה  
חודשים שהוטלה   9של 

  –על ידי רשות הרישוי 
)ד(  547שנות תקנה פר

יש   –לתקנות התעבורה 
למנות רק נקודות  

תקפות אשר נצברו בגין  
עבירות שנעברו לאחר  
מועד ביצוע העבירה  
האחרונה שבגינה  

 1853-תחודשי פסילה  3הושתו 
  לא הרישוי  רשות – נקודות

  בשל בנקודות תחייב
  לגביהן שהמידע  עבירות
  או חודשים 12 התקבל

  – ההרשעה  ממועד יותר
 753-ת ......................... לקולא 

נקודות אי מחיקת נקודות  
למרות ביצוע אמצעי  

 268-ת .לחומרה  –תיקון במועד 
 791 .................................. נקודות 
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  – תאונת הדרכים – נשיפה
יתכן וקיימת השפעה,  

הן לגבי בדיקת  
הנשיפה והן לגבי  

בדיקת המאפיינים  
  – בעבירת שכרות

 2051-ת .................... לקולא 
 
 
  ס 
 
 

 799 ..... מבחן האדם הסביר  –סביר 
 799 .................................... סברה

 799 ........................ סדר דין פלילי 
 799 ................................. סדר דין 
 799 ................................. סובארו 

 800 ............................. סוביודיצה 
 800 ............................ סוד מסחרי 

 800 ..........................סופיות הדיון 
 801 ..........................סופיות הדיון 

 805 .................................... סטיה 
 807 .................................. סיגריה 
  –לרכב ולשעות   –סיוג 

 270-ת ......................... לקולא 
  – עבודה לרכב  – סיוג

 756-ת ......................... לקולא 
פסילת רשיון נהיגה    –סיוג 

 270-ת ..................... לפי שעות 
עקב הליך   –שכרות  –סיוג 

 270-ת ........... לקולא  –שיקומי 
 809 .................... סיוג לרכב עבודה 

 810 ............... קטלני  –סיוג פסילה 
  – מנהלית פסילה  סיוג

   762-ת ......................... לקולא 
  הליכים תום עד פסילה  סיוג

   760-ת ............ לקולא   – לשעות
 271-ת ........................ סיוג פסילה 

  – נהיגה רשיון פסילת  סיוג
 757-ת ........................   לקולא

 807 ...................................... סיוג 
 810 ...................................... סיוג 

ביהמ"ש בערעור   –סיווג 
אפשר סיווג פסילת  

רישיון הנהיגה לצורך  
פרנסה על אף שהדבר  

לא נכלל בהסדר הטיעון  
 1033-ת ..................... לקולא  –
 –הסדר טיעון  –סיווג 

אופשר למערער לנהוג  
על משאית בתקופת 

הפסילה, למרות  
שהסיווג לא נכלל  

יעון שנכרת  בהסדר הט
לקולא   –בהיותו מיוצג 

ר' בהרחבה באות   –
 1857-ת "ה" בערך הסדר טיעון

 1537-ת . לקולא   –לטיפולים  –סיווג 
למרות שהסדר   –סיווג 

הטיעון, אשר כלל  
פסילת רישיון נהיגה  

בפועל וללא סיווג, נעשה  
עם סנגורו של המערער,  

בית המשפט בערעור  
אפשר למערער לנהוג על  

  –נסתו משאית לפר 
 1536-ת ........................ לקולא 

סיווג פסילה לרכב  – סיווג
מסוים ולשעות 

 2059-ת ....... לקולא  – מסוימות
סיווג פסילת רישיון   –סיווג 

באזור מקום   –נהיגה 
 1034-ת ......... לקולא  –העבודה 

הוטלה   – קטלני – סיווג
פסילה הפחותה  

משלוש שנים כאשר  
 2052-תלקולא  – חלקה מסווגת

  –שכרות גבוהה  –סיווג 
  –נמצא ישן ברכב 

העונש הומתק והפסילה  
 1035-ת ............ לקולא  –סווגה 

 810 ..................................... סיוע 
 810 ............. סייג לאחריות פלילית 

 811 ............ לזכות בערעור  –סיכוי 
 811 ....................... ערעור  –סיכול 
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בהשלכה   –ם סיכומי
 811 ........................... מאזרחי 

  בנתיב אדם חיי סיכון 
  – ציבורית תחבורה
  – אישיות נסיבות

  – ממאסר הימנעות
 754-ת ......................... לקולא 

סיכון חיי אדם בנתיב  
 272-ת .. הקלה בעונש   –תעבורה 
"כבר   –סיכון כפול 

הורשעתי" ו"כבר  
ניתן להעמיד   –זוכיתי" 

לדין אדם פעמיים בגין  
אותו אירוע, כאשר  

עבירות  מדובר בשתי  
 1036-ת ......... לחומרה  –שונות 

  מקום אין – כפול סיכון 
  בהליך לדין להעמיד 

  סמים אחזקת  בגין אחד
  נהיגה  בגין אחר ובהליך
  – סמים השפעת תחת

 761-ת ........................   לקולא
אישום הנוגע   –סיכון כפול 

למסכת עובדות שבגינה  
הנאשם כבר הורשע  
בעבירות אחרות הנו  
  –בבחינת סיכון כפול 

 272-ת ............................ זיכוי 
  הרשעה – כפול יכון ס

  רכב נהיגת  שיסודותיה
  אין – מהירות  ועבירת

  טענת קבלת להצדיק  בה
  כאשר כפול סיכון 

  הוא החדש  האישום
  חוסר,  ברכב שימוש בגין

  – מוות וגרימת  זהירות
 759-ת ......................   לחומרה
 811 ............................. סיכון כפול 

  –סימולטניות )בו זמניות( 
אין די בכך שהמבקש  

סבר שהמעשה בו  
אלא   הואשם הינו אסור

אף יש להוכיח שאכן כך  
 1537-ת ............... זיכוי  –הדבר 

 814 .................................. סינדול 
 814 ................................... סינוור 
 814 .................. נאראטיב  –סיפור 
 814 ................................... סיפור 

 814 ................................. סיפרות 
בדיקת דם ע"י   –סירוב 

  –בודק בלתי מוסמך 
 1037-ת .......................... זיכוי 
  –הכשלת בדיקה   –סירוב 

הנחיות   –חרטה 
  –המשטרה בנדון 

 1038-ת ........................ לקולא 
  –זכות ההיוועצות  –סירוב 

זיכוי   –פגיעה בזכות 
מעבירת הסירוב  
 276-ת ............ לבדיקת שכרות 

נהלי משטרת    –סירוב 
בדיקת דם   –ישראל 

  –במקום בדיקת נשיפה 
מספר   –נוהל מעודכן 

 278-ת 29.8.07מיום  02.232.03
נהלי משטרת    –סירוב 

כשלון במתן   –ישראל 
כמות אויר מספקת  

אינו מבסס   –לדגימה 
 279-ת ...לקולא   –עבירת סירוב 

  – להיבדק  סירוב – סירוב
  אין – תקינים מאפיינים
  רישיון לפסילת הצדקה
 1223-ת ........... תום  עד  הנהיגה

עבירת הסירוב,    –סירוב 
המשמעות המשפטית  

 274-ת .................. של הסירוב 
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ביקש   –שכרות  –סירוב 
להיבדק בתחנה ולא  

מעצר שלא   –מחוץ לה 
אין הסבר מספק   –כדין 

 274-ת ......................... זיכוי  –
העדר   –שכרות  –סירוב 

דרישה מספקת לביצוע  
ספק בדבר   –הבדיקה 

ההסבר שניתן לנאשם  
לגבי אופן ביצוע 

הבדיקה ומשמעות  
תוצאות   –ההכשלה 

הפלטים אינן מלמדות  
  –בכך על סירוב 

השוטרים לא התרשמו  
שהמדובר בהכשלה  

אין ראיות   –ברורה 
חיצוניות אודות  

 1857-ת ........ זיכוי  –השכרות 
העדר   – שכרות – סירוב

הסבר של משמעות  
 2052-ת ......... זיכוי  – הסירוב

העדר   – שכרות – סירוב
הסבר של משמעות  

 2055-ת ......... זיכוי  – הסירוב
השוטר   –שכרות  –סירוב 

לאפשר בדיקה  סרב 
לאחר שהנאשם התרצה  

 277-ת ......................... זיכוי  –
לא   –שכרות  –סירוב 

הוסברה משמעות  
מאפיינים   –הסירוב 
 274-ת ............. זיכוי  –תקינים 

 814 .......... שכרות  –סירוב להיבדק 
  –חרטה  –סירוב שכרות 

ספק לגבי הנוהל  
המשטרתי המעודכן  

 1715-ת ............ לקולא  –בנדון 
כישלון   –שכרות –סירוב 

  –אית בעיה רפו –לנשוף 
 1541-ת ... לקולא   –ללא פסילה 

יש להסביר   –שכרות -סירוב
לחשוד כי הכשלת  

הבדיקה תיחשב אף  
 1540-ת ..... לקולא   –היא סירוב 

כישלון   –שכרות -סירוב
סקירת  –בנשיפה 
 1541-ת ....................... פסיקה 

נהיגת רכב תוך   –סם 
שימוש חוקי בתחליף  

כל   –אינה עבירה  –סם 
עוד לא הוכחה השפעה  

 273-ת ........................ זיכוי  –
"משכי ההישארות   –ים סמ

של שרידי סם לסוגיהם  
 283-ת .........................בשתן" 

איסור על נטילת   –סמים 
דגימת שתן מנהג  

מחוסר הכרה לאחר  
 279-ת . לקולא  –תאונת דרכים 

הימצאות סמים   – סמים
ברכב והודאה בשימוש  

אין די בהם להצדיק  
פסילה מנהלית, בהעדר  

  – תוצאות בדיקה
 2056-ת ..................... לקולא 

הסם התגלה בגופו   –סמים 
של הנאשם בעקבות  

"הסכמת"   –בדיקה 
הנאשם להיבדק,  

משנאמר לו כי סירובו  
כאשר   –מהווה עבירה 

ר,  לא הוכח חשד סבי
  –אינה בגדר הסכמה 

 1040-ת .......................... זיכוי 
ראייה   – חיפוש – סמים

נפסלה עקב חיפוש  
 2057-ת ................ שלא כדין 

המידע   – חשד – סמים
המודיעיני נדרש  

מידע בן   – שיהיה טרי
מספר ימים אין די בו  

על מנת שיצור חשד על  
 2057-ת .......... לקולא  – פי דין
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עצם   – חשד – סמים
הימצאות הנאשם  
במקום בו מתנהלת  

לכאורה תחנת סמים, 
אין די בה כדי ליצור את  
 2059-תהחשד הנדרש על פי דין 

  כל  לא – סביר חשד – סמים
"  חשודה "  התנהגות

  חשד בהכרח יוצרת
  חיוב  לצורך סביר

  לגילוי   שתן בבדיקת
 1219-ת ........... לקולא  – סמים

  טיפול לתעד  יש – סמים
  העברת של  ורישום
  במעבדה שתן  דגימת
  המצאות  בדיקת  לצורך

 1219-ת ...... בערעור  זיכוי – סם
  –  וזהר לא ה   –  סמים 

החשד בעקבות  
  –  ערעור   –  הודאתו 

 1355-ת ......................... זיכוי 
לא הוסברה    –  סמים 

  –  משמעות הסירוב 
  –  לא הוכח חשד 

התקבלה טענת אין  
  –  להשיב לאשמה 

 1357-ת ...................... לקולא 
שימוש   –מתדון  –סמים 

 282-ת .................. זיכוי  –כדין 
נהיגה תחת השפעת   –סמים 

חזקת ההשפעה   –סם 
 280-ת .... לקולא  –אינה חלוטה 

תונים על שתיית  נ –סמים 
אלכוהול ושימוש  

 279-ת . בסמים בישראל ובעולם 
עבר פלילי לעצמו   –סמים 

אינו חשד סביר לצורך  
בדיקת סמים בגוף הנהג  

 1041-ת .................... לקולא  –
 –עיניים אדומות  –סמים 

 1860-ת . לקולא  –אינן "חשד" 
  לאכיפה  סף ערך – סמים

 757-ת ...........   לקולא – ל"בצה

קריאה להכשיר את   –סמים 
  –מוש בסם )קנביס( השי

 1042-ת ........................ לקולא 
  הנאשם – שכרות – סמים

  – פרג  המכיל מזון צרך
 763-ת ........................... זיכוי 

  לא  חיפוש – שכרות – סמים
  זיכוי – סירוב – חוקי

 764-ת ........................ בערעור 
  שנוהג  מי – שכרות – סמים

  מבלי סם  כשבגופו
  – ההשפעה  שהוכחה

  להתחשבות ראוי
 761-ת .. לקולא   – העונש במידת

קנביס   –שכרות  –סמים 
הגנה מן הצדק   –רפואי 

 1716-ת ....................... זיכוי  –
לא    –  שרשרת סם   –  סמים 

  –  נערך תיעוד כנדרש 
ר' בהרחבה    –  זיכוי 

באות ח' בערך  
 1357-ת .................... "חיפוש" 

 814 ....................................סמים 
—קנבוס רפואי-סמים

אישור נהיגה  
תיקון  –למשתמשים 

 1540-ת .............. לקולא -החוק
טעות  —קנביס רפואי-סמים

 1538-ת ... יכוי ז  –במצב משפטי 
-שלא לצריכה עצמית-מיםס

ללא  –שיקולי שיקום 
 1716-ת .............. לקולא -מאסר

  הליכים העברת – סמכות
  והליכים  אזרחיים
  תעבורה  בעבירות

  החל טרם אחר ש"לבימ
 758-ת .......................... הדיון 

 817 ....... סמכות לדון בעיכוב ביצוע 
 817 ..................... סמכות מקומית 

סמכות ענישה של ביהמ"ש  
 817 ............................ השלום 

 816 .................................. סמכות 
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בית המשפט   –סמל סעיף 
חוזי בערעור תיקן  המ

  –את סמל הסעיף 
 284-ת ......................... לקולא 

יש למנות לנאשם    –סנגור 
סנגור אפילו אם  

ביהמ"ש לא מתכוון  
להטיל מאסר בפועל  

 284-ת ....................... )לקולא( 
כאשר בית המשפט   –סנגור 

משחרר סנגור מייצוג  
יש ליתן לנאשם  

הזדמנות סבירה למנות  
  –לעצמו סנגור אחר 

 287-ת ......................... לקולא 
הרשיע  לא ניתן ל  –סנגור 

בהיעדר בעבירה בה  
התובע עותר, לאחר  
מכן, להטלת מאסר  

 287-ת ............. לקולא  –בפועל 
 766-ת ....................   מינוי  – סנגור
משהתעורר ספק    –סנגור 

לגבי הודעת הסנגור  
לנאשם כי נפסל, הקל  

  –ביהמ"ש בעונש 
 286-ת ......................... לקולא 

ניהול משפט פלילי    –סנגור 
 286-ת ....................... בארה"ב 

שכ"ט לסנגורים   –סנגור 
 286-ת ......................ציבוריים

 817 .................................... סנגור 
 818 .................................... סנגור 
 818 .................................... סנגור 

  שכר התאמת  – סנגוריה
 758-ת ....... ציבורי  סנגור טרחת
 818 ................................. סנגוריה 
אין חקר לתבונת  -סניגור

 1717-ת ............. לקולא -סניגור
  כאשר – האישום סעיף

  אינו האישום סעיף
  הצדקה קיימת מתאים

  – שיפוטית  להתערבות
 1221-ת ....................... לקולא 

 819 ..... נהיגה ספורטיבית   –ספורט 
 823 ............... ודאות הספק  –ספק 
זיכוי בספק בערעור   –ספק 

למרות אמון השופט  
 287-ת ........................ בשוטר

 823 ...............כסיבה לזיכוי  –ספק 
עלה   – ספק סביר – ספק

  בידי הנאשם לספק
נוצר   – הסבר סביר

 2060-ת ............. זיכוי – ספק
 828 .................... ספרות מקצועית 

  –סירוב  –שכרות  –סרוב 
  –לא הוסבר ולא נדרש 

 288-ת ........................... זיכוי 
 828 ................................. סתירות 

 
 
  ע 
 
 

  איסור – שירות עבודות
  לעובד מהארץ יציאה
 789-ת .......... לחומרה  – שירות

ההפניה   –עבודות שירות 
לממונה צריך שתהא רק  

לאחר שבית המשפט  
גמר בדעתו שלא להטיל  

 1044-ת ........... לקולא  –מאסר 
הוטלו   –עבודות שירות 

עבודות שירות לתקופה  
חודשים על פי   9של 

התיקון לחוק טרם  
 1718-ת .לקולא  –שנכנס לתוקף 

הממונה   –עבודות שירות 
על עבודות השירות אינו  

מוסמך לשלול את  
האפשרות לבצע עבודות  
כל עוד לא מיצה את כל  
האפשרויות לממש את  
  –החלטת בית המשפט 

החלטת הממונה בוטלה  
 290-ת ...................... לקולא  –
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כאשר לא   –ות שירות עבוד
ניתן לבצע את עבודות  

השירות עקב מצב  
רפואי החלופה לא  

חייבת להיות מאסר  
 290-ת .......................... בפועל 

על פי   –עבודות שירות 
תיקון לחוק שייכנס  

  – 01.04.19לתוקף ביום 
הוארכה תקופת עבודות  

חודשים    9השירות לעד 
 1718-ת .................... לקולא  –

קיצור   –עבודות שירות 
מאסר לצורך המרתו  

  –עבודות שירות ב
 1720-ת ....................... לקולא 

 829 ........................ עבודות שירות 
 289-ת .................... עבודות שירות 
  –קטלני -עבודות שירות
חודשים    9מאסר של 

חודשים   6הומר ל 
לריצוי עבודות שירות  
ופסילת רישיון קוצרה  

 1719-ת לקולא  – 7שנים ל  10מ 
 829 .................................. עבודות 
 832 ................................... עבירה 

 832 ...................... סוגים  –עבירות 
  – ריבוי עבירות – עבירות

אין בהצטברות של  
עבירות קנס כדי לשלול  

מנאשם את הזכות  
לפטור עצמו בתשלום 

 2063-ת .......... לקולא  – הקנס
  חיוב – התייצבות  אי – עד

 782-ת .................... בקנס  העד
אי שמירת תיעוד   –עד 

מצלמות אבטחה דינו  
כדין אי הבאת עד  

מחדל חקירה   –רלוונטי 
 1045-ת ....................... זיכוי  –
 833 ............... אמון בעד זיכוי  –עד 

  –הימנעות מזימונו  –עד 
הימנעות מזימון שוטר  

נוסף שנכח בזירת  
 294-ת ............. זיכוי  –האירוע 

  – מזימונו הימנעות – עד
  שוטר מזימון הימנעות

  בזירת  שנכח נוסף
 770-ת .......   לחומרה – האירוע

  –הימנעות מזימונו  –עד 
הימנעות מזימון שוטר  

נוסף שנכח בזירת  
 1045-ת ............ זיכוי  –האירוע 

השוטר לא ציין פרטי   –עד 
 293-ת ........ זיכוי  –העד הנוסף 

אין    –  זימון מיותר   –  עד 
הצדקה לחיוב  

 1358-ת .... לקולא   –  בהוצאות 
חובת    –חקירת עד  –עד 

 292-ת ....... צבות לחקירה התיי
  – עד הגנה – עד

משהתביעה לא רשמה  
ברשימת עדי התביעה  

עדה מסוימת אותה  
ביקשה הסנגורית  

נדחתה בקשת   – להעיד
כתב  המאשימה לתיקון 
האישום ולהוספת 
העדה כעדה מטעם  

 2064-ת ...... לקולא  – התביעה
 846 .......... עד סרבן, עד שותק  –עד 
 846 ..... עד שותק ועד מקשקש  –עד 
עד תביעה שהינו נאשם   –עד 

 293-ת ................... בתיק אחר 
הרשעה   –עדות יחידה  –עד 

בהליך פלילי תעבורתי  
בהסתמך על עדות  
  –יחידה של שוטר 

 1862-ת ....................... זיכוי
 293-ת ............. קרוב משפחה  –עד 
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אי   –זיהוי  –שכרות  –עד 
עד ע"י התביעה  הבאת 

  –רישום בלשון רבים  –
  –ספק לגבי הזיהוי 

 1047-ת .......................... זיכוי 
  –אי הופעתו  –עד הגנה 

מוצדק לדחות את הדיון  
וזאת כאשר הדיון נדחה  

קודם לכן עקב אי  
 293-ת .... זיכוי  –הופעת השוטר 

 832 .......................................  עד
 845 ........................ עד, מהימנותו  

עדויות תואמות   –עדויות 
ביחס לסתירה בעדויות  

תית  סתירה מהו –
בעדויות עדי התביעה  

 1547-ת .............. תגרום לזיכוי 
גביית עדות   – עדות

באמצעות וידאו 
 2065-ת .... לחומרה  – קונפרנס

ששונתה על דוכן   –עדות 
 486 ............................. העדים 

עדות בני זוג בעבירות  
 849 ........................... אלימות 
 850 ...........................עדות כבושה 

 850 ........................ עדות מוקדמת 
  –עדות מפי השמועה 

לעיתים ניתן לקבל  
אותה אפילו בהעדר  

 1721-ת .. התנגדות בעת הגשתה 
  עדות  – שמועה עדות

  – הגסט  רס – ספונטנית
  עדות הפוסל לכלל חריג

 772-ת ........................   שמועה
 851 .......................... עדות שמועה 
 851 .......................... עדות שמיעה 

  –מהימנות עדים  –עדים 
ערכאת ערעור תתערב  
בקביעה עובדתית של  

בימ"ש קמא במקרה של  
התעלמות מראיות  

וסתירות וכן במקרה  
של הסקת מסקנות  
  –מוטעות מהעדויות 

 1047-ת ........................ לקולא 
ניתן להביא ראיות   –עדים 

ין נסיבות הקשורות  בעני 
לביצוע העבירה גם  

בשלב הטיעונים לעונש  
י'    40וזאת במגבלות ס'  

לחוק   113לתיקון 
לקולא    –העונשין 
 1047-ת .................... ולחומרה 

 851 .................. שכר עדים  –עדים 
 303-ת ....... הנחייה כללית( )  –עו"ד 
אי תשלום שכר   –עו"ד 

 297-ת ....................... הטרחה 
 853 ...................... אלימות  –עו"ד 

  – מקצועית  אתיקה – ד"עו
  את לידע חייב ינוא  ד"עו

,  לו לכשנודע , ש"ביהמ
  שמסר שהמידע, בדיעבד
  – נכון אינו  ש"לביהמ
 768-ת ......................... לקולא 

הופעה בשם עו"ד    –עו"ד 
אפשרית רק   –אחר 

בעניינים טכניים אלא  
אם התקבל אישור  

במפורש בכתב מהנאשם  
 1554-ת ................... לחומרה  –
החזר הוצאות הגנה    –עו"ד 
 302-ת ............... החזר חלקי  –
חובה   –ת היוועצו  –עו"ד 

להודיע לחשוד כי זכותו  
להיוועץ בעורך דין טרם  
תחילת החקירה גם אם  

החשוד אינו עצור או  
ההודאה   –מעוכב 
 1049-ת ........... לקולא  –נפסלה 
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הסתת החשוד    –עו"ד 
)בתיק רצח( נגד עורך  

פגיעה   –דינו ע"י החוקר 
  –בזכות השתיקה 
 305-ת .. זיכוי  –ההודאה נפסלה 

  –הקלטת לקוח   –עו"ד 
 299-ת .. לכלל האוסר זאת  חריג

הימנעות   – הרשעה – עו"ד
מהרשעה בעבירת  

על מנת לא   – שכרות
לפגוע בעיסוקו 

המקצועי של הנאשם  
 2083-ת .. לקולא  – שהינו עו"ד

הימנעות   – הרשעה – עו"ד
מהרשעה בעבירת  

על מנת לא   – שכרות
לפגוע בעיסוקו 

המקצועי של הנאשם  
 2083-ת .. לקולא  – שהינו עו"ד

עבירה   –התחזות   –עו"ד 
סייפא   97לפי סעיף 

 305-ת ........ לחוק לשכת עוה"ד 
התיישנות עבירה    –עו"ד 

 303-ת .... לחומרה   –משמעתית 
זכאי למלוא שכר    –  עו"ד 

הטרחה שסוכם אף  
אם הייצוג הופסק  
ע"י הלקוח בשלב  
ההקראה )בתיק  

התעבורה( כל עוד לא  
הוכחה רשלנות אשר  

את הפסקת  הצדיקה  
 1359-ת ........ לקולא   –  הייצוג 

  –זכות ההיוועצות  –עו"ד 
זיכוי   –פגיעה בזכות 

מעבירת הסירוב  
 306-ת .............לבדיקת שכרות 

  – היוועצות זכות – ד"עו
  זכות של חמורה הפרה
  תוכשר  לא הוגן  להליך
,  העבירה  חומרת  בגין

  בפני ההודייה – להיפך
  נפסלה המשטרה חוקר

 775-ת .....................   לקולא –
  –  ת היוועצות זכו   –  עו"ד 

לא קיימת חובה לידע  
נהג פלוני בדבר  

אפשרותו )או שמא  
זכותו( להיוועץ בעורך  

דין לקראת הליך  
 1360-ת .... לחומרה   –  השימוע 

 – זכות היוועצות – עו"ד
משקופחה הזכות  
-להיוועץ בעורך דין

קמה לנאשם הגנה מן  
כתב האישום  – הצדק
 2065-ת ........... לקולא  – בוטל

 – זכות היוועצות – עו"ד
פגיעה בזכות תשמש  
הגנה מפני עבירה של  
סירוב להיבדק לגילוי  

 2069-ת ...... לקולא  – אלכוהול
  –זכות היוועצות  –עו"ד 

יש   –סירוב  –שכרות 
לאפשר היוועצות בעו"ד  
וכן יש לאפשר לחשוד  

שחזר בו מסירובו  
 1049-ת ......... לקולא   –להיבדק 

  טרם היוועצות זכות – ד"עו
  יש  – בינשוף בדיקה
  במפורש  הזכות  לציין
 769-ת .... לקולא  – החשוד  בפני

  –חובת הייצוג   –עו"ד 
נאשם שאינו משתף  

פעולה עם סנגוריו אינו  
זכאי לטעון כי לא זכה  

 1050-ת ......... לחומרה  –לייצוג 



 תוכן עניינים 

- 76 - 

:  נאמנות  חובת  – ד"עו
  הדין עורך  של חובתו"...
  את לשרת.....היא

  בנאמנות לקוחו
  הנאמנות. סירותובמ

  הדיברה היא  ללקוח 
  מבין הראשונה
  לעורכי  שניתנו הדיברות

 797-ת ............................ הדין 
חיוב עו"ד בהוצאות    –עו"ד 

  –צעד חריג  –אישיות 
 308-ת ..... לקולא  –החיוב בוטל 

חיובו בהוצאות    –עו"ד 
 300-ת ........... לקולא  –אישיות 

:  לקוח – ד"עו  יחסי  – ד"עו
  את  לחפש  הלקוח על"...

  לו ואל, פרקליטו
  את לחפש פרקליטל

 797-ת .......................... לקוחו 
  החשוד  את ליידע יש  – ד"עו

 להיוועץ   זכותו   בדבר 
 767-ת ............  לקולא   –  ד " בעו
 309-ת .... כיצד לחקור נגדית  –עו"ד 
לא   –כשל בייצוג  –עו"ד 

ניתן לטעון טענה כזו  
בלי לקבל קודם לכן  

 1224-ת .............. תגובת עוה"ד 
 304-ת .............. כשל בייצוג  –עו"ד 
 300-ת ................ לשון הרע   –עו"ד 

מס' עורכי הדין   –"ד עו
 310-ת ...... 40,000בישראל מעל 

  תוך הודעה מסירת – ד"עו
  להיוועץ  אפשרות  מניעת

  חקירה  בועדת ד"בעו
  להכיר אין – פנימית
  אלו הודעות על  בחיסיון

 779-ת ...................   לחומרה –
  עריכת מקצוע על  – ד"עו

 792-ת ............... ב "בארה הדין
פסלות הודאה ללא    –עו"ד 

 305-ת ........................ אזהרה 

  –מקצועית רשלנות  –עו"ד 
  –טעות בשיקול דעת 

 1051-ת ........................ לקולא 
 884 ......................... שכ"ט  –עו"ד 

  בתיק – טרחה שכר – ד"עו
  אינו טרחה שכר – פלילי
  – בתוצאה מותנה 
  קטנה תביעה נדחתה

  – הטרחה  שכר להחזרת
 1224-ת ........................ לקולא 

ניתן    –שכר טרחה  –עו"ד 
לחייב לקוח המבקש  

להפסיק הייצוג  
 310-ת ........... ב"פיצויי צפייה" 

  ד"עוה   – טרחה שכר – ד"עו
  שכר למלוא זכאי

  אף  עליו שסוכם הטרחה
  את הפסיק הלקוח אם

  שההליך טרם הייצוג
  עוד  כל וזאת,  הסתיים

  התרשל לא  ד"עוה
  – חובותיו במילוי
 1231-ת ........................ לקולא 

זכות   –שכרות –עו"ד 
יש לציין   –ההיוועצות

זאת במפורש בפני  
החשוד הנדרש להיבדק  

  –בבדיקת נשיפה 
 1051-ת ........................ לקולא 

זכות   –שכרות –"ד עו
לא ניתן   –ההיוועצות

לקבוע כי זכות היידוע  
וההיוועצות עם סנגור  
מתפרשת גם על שימוע  

בפני הקצין הפוסל  
 1052-ת ....... לחומרה  –מנהלית 
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  –תביעת שכ"ט  –עו"ד 
בהסכם שכ"ט )תביעת  
נזיקין על פי הפלת"ד(  

אין התייחסות לתשלום  
השכר במקרה של  

עוה"ד   –הפסקת הייצוג 
לשכר ראוי היה  זכאי 

 1553-ת ........... אם לא התרשל 
 298-ת ....... תדמית המקצוע  –עו"ד 

 885 ........................... עו"ד ממונה 
 885 ................ עו"ד, שחרור מייצוג 

 852 ......................... עובד סוציאלי 
העלבת עובד   –עובד ציבור 
 297-ת .......................... ציבור 

על מעמדו  –ולד  –עובר 
אין   –במשפט העברי 

דינו של הולד אשר נפטר  
מיד לאחר שנולד כדינו  
של אדם "בן קיימא"  

-שנתגלו בו אותות חיים
 1547-ת ....................... לקולא 

  נחשב  הוולד ממתי – עובר
 778-ת ............. לקולא   – לעובר

עובר שנפגע בהיותו   –עובר 
עובר, נולד חי ונפטר  

הנהג   –לאחר מכן 
הפוגע יורשע בגרם מוות  

 1048-ת .................. לחומרה  –
  –עונש  – קטלני – עובר

 1864-ת ....................... לקולא 
"חובת אזהרה גם    –עונש 

  –בהעדר הסדר טיעון" 
 311-ת ......................... לקולא 

)ובפרט בכתב אישום   –עונש 
מתוקן, במסגרת הסדר  

טיעון(, אין להביא  
בחשבון עובדות שלא  

בזכרן בכתב האישום בו  
הנאשם הודה במסגרת  

 1552-ת .. לקולא -הסדר הטיעון 

איבוד שליטה    –  עונש 
רגעי אינו מצדיק  

הטלת עבודות שירות  
למרות שכתוצאה  
מהתאונה נגרמה  

  –  חבלה של ממש 
 1360-ת ....................... קולא ל 
אין הצדקה לגזור   –עונש 

עונש שונה בגין אותה  
התקבלה    –עבירה 

  –בקשת רשות ערעור 
 1053-ת ........................ לקולא 

אין להחמיר בעונש   –עונש 
  –לאחר שמיעת הראיות 

 312-ת ......................... לקולא 
  הדעת  שיקול הבניית  – עונש

 796-ת .......... החוק  – השיפוטי
הבניית שיקול הדעת    –עונש 

 1054-ת ......... השיפוטי בענישה 
  מעונש הפחתה  – ונשע

  – בערעור המינימום
  – אישיות נסיבות
 799-ת ......................... לקולא 

  –גיל צעיר  –הפקרה   –עונש 
הענישה היא לעולם  

  –אינדיבידואלית 
 1548-ת ........................ לקולא 

  בלתי –הריגה  – עונש
  שכרות  – מורשה

  מאסר שנות 8 –( חשיש)
 799-ת .................... לחומרה  –
  – ממש של חבלה  – עונש

  – נקי תעבורתי עבר
  וניתקיצ הפחתה 
 788-ת ........... לקולא   – בערעור

כאשר העונש חריג,   –עונש 
מצא בימ"ש העליון  
  –לקצרו לכדי מחציתו 

 314-ת ....................... )לקולא( 
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,  להטיל אין ככלל – עונש
,  הראיות שמיעת לאחר
  יותר  חמור עונש

  בהעדר  שהוטל מהעונש
 1233-ת .................... לקולא  –
  –  מידי שמיים   –  עונש 

ענישה מידי שמיים  
כסיבה להתחשבות  

 1361-ת ......... קולא ל   –  בעונש 
  –הפקרה  –מתחם  –עונש 

חריגה מהמתחם  
  –משיקולי שיקום 

 1550-ת ....................... לקולא 
  –  עונש חובה   –  עונש 

( לפק'  1א) 40סעיף  
סעיף    –  התעבורה 

חריג שלא עושים בו  
עונש    –  שימוש 

הפסילה קוצר בערעור  
  –  4-שנים ל   10-מ 

 1361-ת ...................... לקולא 
 315-ת .......... קטלני  –עליון   –עונש 
עריכת הסכם    –  עונש 
ולחה בין המערער  ס 

למשפחות הנפגעים  
מצדיקה המתקת  

 1362-ת ........ לקולא   –  העונש 
  4 – קשה פציעה   – עונש

-ו שירות עבודות  חודשי
 1234-ת ......... פסילה  חופשי 48
  – שינוי נסיבות – עונש

 הקלה קיצונית בערעור
 2072-ת .................. לקולא  –
  –שיקולי ענישה  –עונש 

גרימת סיכון מול  
 314-ת ............ תוצאת התאונה 

תאונת דרכים   –עונש 
 894 ........................... קטלנית 
 893 ............................. עונש חובה 

 893 ......................... עונש מינימום 
 893 ......................... נש מינימום עו

 886 ...................................... עונש 
 893 ...................................... עונש 

 894 ..... הצטברות עונשים  –עונשים 
 894 ................................... עונשין 

זכות להיוועצות   –עורך דין 
 1721-תלחומרה   –סייג לזכות  –

זכות לייצוג   –עורך דין 
קיימת זכות    –בשימוע 

לנוכחות עורך דין  
 1723-ת ......... לקולא   –בשימוע 

 885 .... פרסום לשון הרע  –עורך דין 
עבירת   –קנס  –עורך דין 
יש לשגר את   –קנס 

הזימון לעורך הדין 
ר'   –לקולא  –המייצג 

בהרחבה באות ק' בערך  
 1864-ת .................... "קנס"
תביעת שכר   –עורך דין 

טרחה בהליך פלילי עקב  
עבירה אתית    –הצלחה 

 307-ת .................... לחומרה  –
 896 .....................................עזרה 

 896 ............................... עיוות דין 
הזכות לערער על   –עיון 

לאפשר לעיין   סירוב
 910 .................   בחומר חקירה

אין   –זכות העיון  –עיון 
להגביל את זכות העיון  
בתיקי בית המשפט ע"י  

  –מי שאינם בעלי הדין 
 316-ת ......................... לקולא 

זכותו של   –זכות עיון  –עיון 
כל אדם לעיין בתיק  
בימ"ש גם אם איננו  

 315-ת ........................בעל דין 
ביקורת   –חומר חסוי  –עיון 

של בית משפט העליון  
על שימוש יתר "בכלי  

 1555-ת ............... קולא ל –זה" 
טרם הגשת כתב    –  עיון 

  –יש לאפשר    –אישום  
 1369-ת ....................... לקולא 
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יש לאפשר עיון   –עיון 
בחומר חקירה בדו"ח  

עם זימון למשפט טרם 
 –אישום ההגשת כתב 

 1865-ת .................... לקולא 
לאפשר עיון  יש  – עיון

בחומר חקירה בעבירת  
לצורך דיון  – קנס

בבקשה להארכת מועד  
 2074-ת ...... לקולא  – להישפט

  עיון בחומר חקירה   –  עיון 
עקב    –  בתיק אחר   –

ההשלכה לתיק בו  
מדובר הבקשה  

 1370-ת ....... לקולא -התקבלה 
  בחומר חקירה   עיון   –  עיון 
טרם הגשת כתב    –

תאונת    –  אישום 
אין    –  דרכים קטלנית 

 1363-ת ..... לחומרה   –  לאפשר 
 908 ............... עיון בחומר החקירה 
אין   –עיון בחומר חקירה 

לאפשר עיון בחומר  
החקירה טרם הגשת  
כתב האישום וזאת  
  –טרם סיום החקירה 

 1555-ת ........ לקולא  –לחומרה 
עיון בחומר חקירה טרם  

  –  הגשת כתב אישום 
אין סמכות לדיון  

 1368-ת .................. בערר שני 
יש לקיים דיון   –עיון חוזר 

בנוכחות הצדדים  
בבקשה לעיון חוזר  

 1055-ת ............... בהליך מעצר
ניתן "אולי   –עיון חוזר 

במישור התיאורטי  
במקרים חריגים  

ונדירים ביותר" לדון 
בבקשה לעיון חוזר על  
החלטת בית המשפט  
לדחות בקשת רשות  

 1865-ת ........... לקולא  –ערעור 

  –ראייה חדשה  –עיון חוזר 
 316-ת .............. פירוש מצמצם 

 897 ......................................  עיון 
עונש הפסילה    –עיכוב 

לחודשיים עוכב על ידי  
  9-ערכאת הערעור ל 

חודשים על מנת שלא  
לפגוע בפרנסת העוררת  

 1557-ת ..................... לקולא  –
 317-ת ............. עיכוב אדם   –עיכוב 
  – עיכוב שלא כדין – עיכוב

גם עיכוב של מחצית  
השעה שלא כדין מזכה  

 2076-ת ......... לקולא  – בפיצוי
 782-ת .........   מתנדב שוטר – עיכוב

חודשי    20 –עיכוב ביצוע 
ה בתאונת  הריג –מאסר 
העוררת   –דרכים 

  –בהריון בחודש חמישי 
 1055-ת . לקולא  –המאסר עוכב 

בבקשות   –עיכוב ביצוע 
לעיכוב ביצוע עונש  
פסילת רשיון נהיגה  

בעקבות הגשת ערעור  
יש לדון במעמד הצדדים  

 318-ת ....................... )לקולא( 
  –לקולא  –עיכוב ביצוע 

 318-ת ................... "לעת הזו" 
גם   –מאסר  –עיכוב ביצוע 

ר במאסר  כאשר המדוב
ארוך ולשנים רבות,  

מוצדק לעכב את העונש  
כאשר יתכן שיתברר  

בדיעבד, שהמאסר בלתי  
מוצדק, דבר שיגרע  

מאמון הציבור בשלטון  
 1056-ת ............ לקולא   –החוק 

מיון   –מאסר  –עיכוב ביצוע 
 321-ת . לקולא   –לקראת מאסר 
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עיכוב ביצוע  –עיכוב ביצוע 
של עונש פסילת רישיון 

יש לקיים דיון   – נהיגה
בנוכחות באי כח  

 2075-ת ....... לקולא  –הצדדים 
 – רעורע –עיכוב ביצוע 

ניתן   – ערעור בזכות
לערער בזכות על  

החלטה שלא לעכב  
ביצוע עונש בעקבות 

 2075-ת . לקולא  –הגשת ערעור 
פסילת רשיון   –עיכוב ביצוע 

 919 .............................. נהיגה 
תחילת    –  עיכוב ביצוע 

המאסר אינה  ריצוי  
סיבה שלא לעכב  

ביצוע העונש בעקבות  
 1372-ת . לקולא -הגשת ערעור 

עיכוב ביצוע בעקבות הגשת  
 919 .............................. ערעור 

עיכוב ביצוע גזר דין עד  
 923 ............................ לערעור 

 920 ..... מאסר  –עיכוב ביצוע העונש 
הלכת   –עיכוב ביצוע מאסר 

  –בית המשפט העליון 
ככלל   –הקריטריונים 

יש לעכב את עונש  
להחלטה  המאסר עד  

 319-ת ........... לקולא   –בערעור 
  – מאסר  ביצוע עיכוב

  למרות עוכב המאסר
  בריצויו החל שהנאשם

 789-ת ...................... לקולא  –
  – מאסר  ביצוע עיכוב

  החל  שהעורר למרות
  העונש  בריצוי

  טעמים ומשהוכחו
  הבקשה, מיוחדים
  שלא ראוי לא.  התקבלה
  לצורך מאסר לדחות

 797-ת ....... לקולא  – התארגנות

סיכון   –עיכוב ביצוע מאסר 
חיי אדם בנתיב תחבורה  

והתנגשות מכוונת  
  –בניידת משטרה 

 319-ת ......... הבקשה התקבלה 
ת"ד   –עיכוב ביצוע מאסר 

שני   –הריגה  –קטלנית 
  –חודשים   18 –הרוגים 

  –בקשה התקבלה 
 321-ת ......................... לקולא 

ת.ד.   – עיכוב ביצוע מאסר ב
 923 ........................... קטלנית 

 921 ................. עיכוב ביצוע מאסר 
עיכוב ביצוע עונש לצורך  

 924 ........... בקשת חנינה  גשתה
  – מאסר עונש  ביצוע עיכוב

  – דרכים בתאונת הריגה
  עצור  היה לא המערער
  – המשפט במהלך
  לשנים נשלל רשיונו
  המאסר תקופת – רבות

  המאסר – חודשים 18
 791-ת .............. לקולא  – עוכב

 910 .......... עיכוב ביצוע עונש מאסר 
 912 ........................... עיכוב ביצוע 
 317-ת ....................... עיכוב ביצוע 

ההליך  הימשכות   –עינוי דין 
  –עונש  –קטלני  –

 1724-ת ........................ לקולא 
 925 ................................ עינוי דין 
חוק יסוד חופש   –עיסוק 

 928 ........................... העיסוק 
 930 ......................... עיסקת טיעון 

בהיעדר הוכחה   –עירוני 
-אודות הצבת תמרורי ב

בכניסה לדרך   24
העירונית, הדרך לא  

  –תחשב לעירונית 
 322-ת ......................... לקולא 

 322-ת .......... דרך עירונית  –עירוני 
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יש    –צביון הדרך  - עירוני
להציב תמרורי הבית  
בצמתים בהם הדרך  
-נחזית כלא עירונית

 1556-ת ....................... לקולא 
 935 .................................... עירוני 

  הדרך  עירוניות – עירוניות
  – מהירות  עבירת לגבי
  את גם  להוכיח יש

  כדין 424 תמרורי הצבת
 1235-ת .................... לקולא  –
 935 .................................... עכבון 
בית המשפט העליון   –עליון 
גם בית המשפט   –

העליון חייב לנהל  
 323-ת ..................... פרוטוקול 

 323-ת .......... עונש  –קטלני  –עליון 
  –"רף ענישה"  –ענישה 

יש לכבד   –הסדר טיעון 
הריגה   –ההסדר 
 325-ת .......... לקולא  –וחטיפה 

 943 ........ אחידות הענישה  –ענישה 
 944 ........ אחידות הענישה  –ענישה 
 324-ת ..... ביהמ"ש העליון  –ענישה 
  דרכים בתאונת – ענישה

  החמרת – קטלנית 
  תאונות תמנע לא  ענישה

  – קטלניות  כיםדר
 785-ת ......................... לקולא 

  – דורנר ועדת ח" דו – ענישה
  מרתיע אינו המאסר

 1234-ת לקולא   – האכיפה אלא
  –הבניית הענישה    –ענישה  

-הצעה לתיקון החוק 
 1372-ת  .......................... לקולא 

  דעת שיקול הבניית – ענישה
  כללים נקבעו – שיפוטי

 780-ת ......................  בחקיקה
  – בענישה החמרה – ענישה
  –" תלתן  תכנית "

 782-ת ....................... ה לחומר 
 325-ת ........ חומרת העונש  –ענישה 

  – הרשעה  ללא – ענישה
  הטלת  לאפשר מוצע

 785-ת .................... התחייבות 
  מתחם הענישה   –ענישה  
הטווח עליו הסכימו    –

הצדדים אינו מייתר  
את קביעת המתחם  

 1374-תלקולא   –  ע"י ביהמ"ש 
  – ענישה מתחם – ענישה

  רישיון בעבירת המתחם
  3 – תקף  שאינו נהיגה

  – פסילה  דשיחו 9 עד
 1235-ת ........................ לקולא 

  –מתחם ענישה  –ענישה 
ככל שיקבע מתחם  
ענישה רחב יותר כך  

יוענק משקל גבוה יותר  
לנסיבות מקלות עם  

 1057-ת ......... לקולא  –הנאשם 
  מתחם ענישה – ענישה 

חיל בפסילת  מת –
 2080-ת ...... לקולא  – המינימום

  שמיים מידי ענישה – ענישה
  שלא מוצדק נימוק –

 784-ת ... לקולא  – לדין להעמיד 
  –קטלני עונש  –ענישה 

פגיעה במשאית אשר  
  6  –ק ובלטה חנתה בשו

חודשי שירות ופסילה  
מסווגת של רישיון  

  –חודש   30-הנהיגה ל 
 1058-ת ........................ לקולא 

 325-ת .................. קטלני  –ענישה 
 936 ................................... ענישה 

 944 ...................... ענישת מינימום 
  אישום עקב  ד"ת – עצור

  עצור לתמרור ציות  באי
 768-ת ........................ זיכוי  –
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 –תאונת דרכים    –עצור  
הנאשם נכנס לצומת  

התאונה    –בהיותו פנוי  
  –ום החצייה  ארעה בסי 

הערעור על ההרשעה  
 1058-ת ........ לקולא   –התקבל  

תאונת דרכים   –עצור 
קטלנית עקב אי ציות  

הבוחן   –לתמרור עצור 
שלל תרחישים הנחזים  
להיות סבירים מבלי  

 1558-ת ........... זיכוי  –שנבדקו 
ייתכן   –תמרור  –עצור 

שהנאשם עצר סמוך  
 326-ת ...... זיכוי  –לקו העצירה 

 944 ................ תמרור עצור  –עצור 
תאונת   –צור תמרור עצור ע

 945 ............................. דרכים
 954 .......................... עצימת עינים 

 954 .................. תנאי מעצר  –עציר 
עקיפה בדרך לא   –עקיפה 

בעת היציאה  -פנויה
לעקיפה שדה הראייה  

 1059-ת .. זיכוי  –היה עדיין פנוי 
 955 ................................... עקיפה 
  – תיק עקרוני – עקרוני

אין  – 3-א  – מצלמה
הצדקה להפסיק הליך  

הוכחות במחוז אחד  
לצורך צירוף התיק  

להליך עקרוני מקביל  
בקשת   – במחוז אחר

  – המאשימה נדחתה
 2081-ת .................... לקולא 

 956 .......... חילוט ערבויות  –ערבות 
 968 ................................... ערובה 
האקדמיה ללשון   –ערכים 

עברית עדכנה אלפי  
 326-ת ...... נועה ובניהם מונחי ת

"בהמ"ש    –ערעור 
 956 ....................... לערעורים" 

אי התייצבות לדיון   –ערעור 
למרות הסכמת ב"כ  

הערעור   –הצד שכנגד 
 328-ת ........... לחומרה   –נמחק 

דחיית בקשה   –ערעור 
לשמיעת ערעור שנדחה  

  – תעקב אי התייצבו
 327-ת .......................לחומרה 

  –הארכת מועד   –ערעור 
  –נסיבות אישיות קשות 

  –המתקת העונש 
 1060-ת ....................... לקולא  

ארכת מועד  ה  –ערעור 
 328-ת ..לקולא   –להגשת ערעור 

הארכת מועד    –ערעור 
 326-ת ............... להגשת ערעור 

  –החמרה בעונש   –ערעור 
כאשר הערעור מוגש ע"י  

 327-ת ........................הנאשם 
החמרה ברכיב    –ערעור 

ענישה כנגד הקלה  
דרושה   –ברכיב אחר 

  –הסכמת המערער 
 1060-ת ........................ לקולא 

הכרעה על פי מבחן    –ערעור 
גם   –סבירות והגיון 

גרסת המערער סבירה  
אין מניעה   –הגיונית ו

להתערבות ערכאת  
 1061-ת .............. זיכוי  –ערעור 

  – טיעון הסדר  – ערעור
  על המאשימה   ערעור
  שהוטל העונש קולת

  בתיק ההסדר במסגרת
  – ברשלנות מוות גרם

  ובקשת  התקבל הערעור 
  – נדחתה הערעור רשות

 1236-ת ......................לחומרה 
הקלה בעונש    –ערעור 

למרות הסדר הטיעון  
  בעקבות התפתחויות

 1062-ת .......... לקולא  –חדשות 
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הקלה בעונש    –ערעור 
למרות שלא הוגש  

ערעור על חומרת העונש  
 328-ת ...................... לקולא  –
התערבות בממצאי    –ערעור 

  –הכללים  –מהימנות 
 330-ת ......................... לקולא 

התערבות בקביעת    –ערעור 
מהימנות וממצאים  
  –עובדתיים אפשרית 

 1063-ת ....................... לקולא 
  ערכאת התערבות  – ערעור

  בממצאים ערעור
  אפשרית בעובדהש

  בשגיאה המדובר כאשר
  שיקולים או בולטת

  אין   שלגביהם שבהיגיון
  לערכאה עדיפות
 1236-ת ..................... הדיונית 

טענה משפטית   –ערעור 
חדשה בערעור אפשרית  

 1064-ת .................... לקולא  –
יש לצמצם    –ערעור 

  –ערעורים על זיכוי 
ראוי להגישם במשורה  

 1064-ת .................... לקולא  –
  להגיש ראוי לא  – ערעור

 793-ת . לקולא   – זיכוי לע  ערעור
  – עדים  מהימנות – ערעור

  ערעור ערכאת  התערבות
 771-ת .................... הכללים  –
  –מהימנות עדים  –ערעור 

התערבות ערכאת ערעור  
  –בממצאים שבהגיון 

 331-ת ............................ זיכוי 
ממצאים עובדתיים   –ערעור 
בית משפט חייב   –

לקבוע ממצאים  
שבעובדה ואם מתעורר  

ספק, הספק יפעל  
 1066-תלקולא  –לטובת הנאשם 

ניתן לערער על    –ערעור 
 1067-ת לקולא   –הסדר מסגרת 

  על  לערער ניתן  – ערעור
  מהסדר חרג שלא  עונש

  לחומרה – המסגרת
 774-ת ........................ולקולא 

  – העונש חומרת על  – ערעור
  בדיקת – ז"ממל

  – המכשיר תקינות
 1238-ת ...... לחומרה  – וי  סימון 

  – העונש קולת על  – ערעור
  לא ערעור   ערכאת ככלל
  בעונש להחמיר תטה

  ערכאה ידי על שהוטל
  ערעור להגיש ואין קמא
  של במקרה אלא שכזה
  מרף  קיצונית  חריגה

 1237-ת לקולא  – הנוהג הענישה
עמדת התביעה    –ערעור 

כיבוד  -אי  בערעור על
 967 .................... הסדר טיעון  

 – כותערעור בז – ערעור
ניתן לערער בזכות על  
החלטה שלא לעכב  
ביצוע עונש בעקבות 

 2081-ת .. לקולא  –הגשת ערעור 
 – ערעור בזכות – ערעור

ניתן לערער בזכות על  
החלטה שלא לעכב  
ביצוע עונש בעקבות 

 2082-ת . לקולא  –הגשת ערעור 
ערעור על דחיית    –ערעור 

עיכוב ביצוע פסילת  
עפ"י   –רשיון הנהיגה 
א. )ב(   46הוראת סעיף 

  –לפק. התעבורה 
 1067-ת ........... הערעור התקבל 

  הקלה – שכרות – ערעור
  למרות  בערעור בעונש
  שככובד הטיעון הסדר
  – אישיות נסיבות  בגין

 799-ת ......................... לקולא 
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תיק המשטרה "לא   –ערעור 
הדיון לא   –הוזמן" 
הערעור התקבל    –נדחה 

 1068-ת .................... לקולא  –
ערעור, התערבות ערכאת  

 966 .............................. ערעור 
ערר על מעצר )או   –ערר 

פסילת רישיון נהיגה,  
לפק.   49לפי ס'  

הערר אינו   –התעבורה( 
בזכות אלא ברשות  

 331-ת ............ לחומרה  –בלבד 
ערר על סגירת   – ערר 

(  1א)א()64ק לפי ס' תי
התיק נפתח   – לחסד"פ

בעקבות ערר וזאת ללא  
ציון הנימוק לקבלת  

 2082-ת ............ זיכוי  – הערר
 967 .......................................  ערר
 972 .......................................  עשן 

 
 
  פ 
 
 

 973 ..................................... פגוש 
 973 .............. בכתב האישום  –פגם 

 973 ............................... פגם דיוני 
 973 ............................... פגע וברח 

מי מצב  י –מועדים  –פגרה 
החירום המיוחד לא  
יבואו במניין הימים  

ת ערעור בפלילים  להגש
 2084-ת .................. לקולא  –

 973 ...... מועדים -פגרת בתי המשפט
  ממצאי הגשת  – פוליגרף

  – העונש  לעניין פוליגרף
 806-ת ........................   לקולא

  ממצאי הגשת  – פוליגרף
  העונש  לעניין פוליגרף

  – אפשרית  שהינה  יתכן
 805-ת ......................... לקולא 
 974 ................. לא קביל  –פוליגרף 

  פוליגרף  ממצאי– פוליגרף
  נימוקי  במסגרת צוינו 

 806-ת ..........   זיכוי – ההרשעה
 976 .................................. פזיזות 

 978 .............................. פטרנליזם
  –אי החלפת פייה  –פייה 

 332-ת ........................... זיכוי 
יש מקום להרחיב   –פיצוי 

את מעגל הזכאים  
פיצוי בהליך הפלילי  ל

אך סך כל הפיצוי יוגבל  
 1560-ת .. לקולא  –לנקוב בחוק 

פיצוי בגין עוגמת   –פיצוי 
 332-ת ............................. נפש 
פיצוי בהליך פלילי   –פיצוי 
המתלונן הוא המשיב   –

לבקשות המערער בעניין  
 333-ת ...............................זה
פיצוי לקורבן אינו   –פיצוי 

"שיקול על" או "תנאי  
סף" לשחרור על תנאי  

 1560-ת ...................... ממאסר
תאונת דרכים    –  פיצוי 

יש לצרף    –  קטלנית 
את משפחת המנוח  
כמשיבה בערעור.  

בנוסף, לפיצוי ערך  
חינוכי ואף מצביע על  

חרטה ונטילת  
 1375-ת ..................... אחריות 
 979 .......................... פיצוי בפלילי 

אין  –פיצוי בתאונת דרכים 
הצדקה להטלתם לאור  

 1867-ת ........ לקולא  –הפלת"ד 
 979 ........................ פיצוי למתלונן 

 978 .................................... י פיצו
  דרכים בתאונות – םפיצויי

  מקבילה אין ב"בארה
 810-ת ................... "  קרנית"ל

חיוב התובע   –פיצויים 
לברר את זהות הנהג  
הפוגע כתנאי לקבלת  

 334-ת .......... לקולא  –פיצויים 
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מי שאין לו   –פיצויים 
ביטוח חובה תקף  
ונשללה לכן זכותו  

לתבוע לפי חוק  
הפיצויים רשאי לתבוע  
את המזיק לפי פקודת  

הנזיקין וזאת ללא  
 335-ת ... לקולא  –הגבלת סכום 

פיצוי עונשי   – פיצויים
בעבירה פלילית עפ"י  
חוק העונשין מיועד  

לשפות את הנפגע על  
הנזק והסבל שנגרמו  

לו, אולם ההליך  
הפלילי אינו משפט  

 2085-ת ......... לקולא  – נזיקין
  ידי  על  פיצוי – פיצויים

  להולך אופניים רוכבי
 1239-ת .................. שנפגע  רגל
פיצויים בגין   –פיצויים 

 334-ת ........... השנים האבודות 
פיצויים בגין עיכוב בתחנת  

 985 ......................... המשטרה 
 979 ................................. פיצויים 
 987 .................................. פלאפון 
  –רישום פלילי  –פלילי 

קיים   –"תעודת יושר" 
 336-ת ..... איסור לדרוש המידע 

 989 ................ מעשה מגונה –פלילי 
 989 ...................................... פניה 

 336-ת .... התנגשות  –פנייה שמאלה 
 1027 .................................. פס"ד 

הכרה בתקופת   – פסילה
העותר   – הפסילה

הפקיד רישיונו  
 במשטרה ולא נטל אותו

בהמשך נפסל בפועל   –
תקופת   – )לא ברצף(

  הפסילה הוכרה לעותר
 2087-ת .................. לקולא  –

  –חישוב פסילה  –פסילה 
אין צורך בהפקדה  

נוספת במתן גזר הדין  
כאשר הרשיון הופקד  
מלכתחילה אצל קצין  

 341-ת ........ לקולא  –המשטרה 
  יש – פסילה חישוב – פסילה 

  במעמד דיון לקיים
  ניתן ולא  הצדדים
  ללא הבקשה  לדחות

 808-ת ............... לקולא  – דיון
 338-ת ........ חישוב פסילה  –פסילה 
 338-ת ........ חישוב פסילה  –פסילה 
חישוב ריצוי   –פסילה 

  –פסילת רשיון הנהיגה 
חובה לקיים דיון  

בשאלת חישוב הפסילה  
 341-ת ...................... לקולא  –

 991 .................. מצטברת  –פסילה 
נהיגה בזמן פסילה   –פסילה 
הפקיד וקיבל היתר   –

  –לנהוג באותו יום 
הפסילה תחשב מיום  

 340-ת ........... זיכוי  –גזר הדין 
נהיגה בזמן פסילה   –פסילה 
לא   –פסילת רישוי  –

  –הודעה הזכות לשימוע 
 342-ת ........................... זיכוי 
 337-ת ...........סיוג פסילה  –פסילה 
 337-ת ... פסילה לצמיתות  –פסילה 
פסילת ר.נ. בת.ד.  –פסילה 

 1007 ......................... קטלנית 
פסילת רישיון   –פסילה 

חפיפת פסילות   –נהיגה 
אין מניעה להפקיד   –

רישיון במסגרת פסילה  
עד תום הליכים  

במקביל לריצוי פסילת  
רישיון הנהיגה שהוטלה  

  –בגזר דין בתיק אחר 
 1069-ת ........................ לקולא 
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פסילת רישיון   –פסילה 
לא ניתן לחפוף   –נהיגה 

את תקופת ריצוי  
הפסילה למועד ריצוי  

 1070-ת ...... לחומרה  –המאסר 
פסילת רשיון    –פסילה  

בית המשפט    –נהיגה  
אישר לימודי נהיגה  
  –ומבחן בזמן השלילה  

 1069-ת ....................... לקולא 
 1022 ............ תום הליכים  –פסילה 

 1004 ...................... פסילה בהעדר 
פסילה בתאונת דרכים  

 1004 ......................... קטלנית 
 1006 ....................... פסילה חופפת 

  –קטלני   –פסילה מנהלית 
 338-ת ........... לקולא  –ביטולה 

 1007 ........... פסילה מנהלית לחודש 
 1004 ..................... פסילה מנהלית 
 1007 ..................... פסילה מנהלית 

 1010 ........ פסילה עד תום ההליכים 
 1013 ........ פסילה עד תום ההליכים 
 1015 ........ פסילה עד תום ההליכים 
 338-ת ...... פסילה עד תום ההליכים 

 1010 ..................... פסילה ראשונה 
 990 ................................... פסילה 

 1006 ........................ פסילת חובה 
ת.ד.   –פסילת רשיון הנהיגה 

 339-ת ....................... קטלנית 
  – נהיגה רשיון פסילת

  די אין – התלייה
  י" ע הודעה בשיגור
 801-ת ..   לקולא  – הרישוי רשות

  –פסילת רשיון נהיגה 
חישוב הפסילה ברצף  

 340-ת ....................... )לקולא( 
תיקון   –פסילת רשיון נהיגה 

קיצוני, חסר תקדים  
וחריג בחומרתו לפק'  

 339-ת ..................... התעבורה 
פסילת רשיון עד תום  

 1022 ........................ ההליכים 

פרי העץ   – פסלות ראיה
ראיה   – המורעל

שהתקבלה בניגוד 
להבטחה שלטונית ואף  
הראיה הנגזרת, ראיית  

DNA  שהופקה מבדל ,
היפסל,  סיגריה, דינן ל

  אך הערעור נדחה
משאותרו ראיות אחרות  

שבעטין המערער  
  –לקולא  –הורשע 
 2089-ת .................. לחומרה 
כאשר הוכח   –פסלות שופט 

כי השופט כבר גיבש את  
ן  ראוי שלא ידו –עמדתו 

באותו תיק באשר  
המדובר ב"משחק  

 344-ת ......................... מכור" 
 1023 ........................ פסלות שופט 

 1028 ............. פעמיים העמדה לדין 
חבלה קשה   –פציעה קשה 
ענישה   –במיוחד 

 346-ת אינדיבידואלית )לקולא( 
  סקירת – קשות  פציעות

 1239-תלקולא  – עונשית  פסיקה
הצעה   –פקודת התעבורה 
 1561-ת .......... 112לתיקון מס'  

  הצעת  – התעבורה פקודת
 803-ת ............................ חוק 

תיקונה   –פקודת התעבורה 
 1071-ת ............... הצעת חוק  –

 traffic jam ..... 1028 –פקק תנועה 
בית   –עליון   –פרוטוקול 

גם   –המשפט העליון 
בית המשפט העליון  
 349-ת ..... חייב לנהל פרוטוקול 

רישום חלקי   –פרוטוקול 
 1029 ............................. בלבד

אינה   –פרוצדורה פלילית 
  –משחק אשקוקי 

 1072-ת ......................לחומרה 
 1030 ........................... פרוצידורה 
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פרטי זיהוי בתקנות סדר  
 1028 .............................. הדין 
 1028 ................................פרטיות 
אי מסירת פרטים   –פרטים 
הנאשם מסר את   –

מספר הטלפון הנייד  
 348-ת .................. זיכוי  –שלו 
אי מסירת פרטים   –פרטים 
 348-ת ......................... זיכוי  –

אי מסירת פרטים   –פרטים 
לא   –נהג אוטובוס  –

 347-ת ............... זיכוי  –הרגיש 
 1028 ........ פרטים מסירת  –פרטים 

 1029 ...................... פרטים כוזבים 
יון בסוגייה  ד  –פרי מורעל 

 345-ת ............. בביהמ"ש עליון 
 345-ת ... נפסלה ראייה   –פרי מורעל 

 1030 ................................. פרנסה 
 1024 .................................. פרסה 

איסור פרסום שמו   –פרסום 
 1561-ת ................... של נאשם 

  על  הגנה – שם פרסום
  פרסום  נאסר – קטינים 
  ילדי של מזהים פרטים

 809-ת ........   לקולא   – הנאשמת
 1027 ................................. ום פרס

 1027 ........... על גבי רכב   –פרסומת 
 1030 ....................... פרשנות החוק 

 1030 .................... פרשנות חקיקה 
 1030 ............................... פרשנות 

 1033 .............. יידוע החשוד  –פשע 
לא ניתן לקבוע   –פתולוג 

כיוון החצייה לפי נזקי  
 349-ת ............... לקולא   –הגוף 

 1033 .................................... פתק 
 
 
  צ 
 
 

חומרת   –הריגה  –צבא 
 350-ת .......................... העונש 

 1035 .................................... צבא

ביקורת על ענישה על   –צדק 
 351-ת ....... לקולא  –פי תחושה 

  –הגנה מן הצדק  –צדק 
 351-ת לקולא  –אכיפה בררנית 

ההתנגשות בין   –צדק 
'החוק' לבין הדין  

 350-ת .........................והצדק 
הליך שיקומי יצדיק   –צדק 

י צדק מתן  משיקול 
 352-ת .... לקולא  –רשות ערעור 

יופע    –ואם יש צדק  –צדק 
 352-ת ............................. מיד 

,  הניתן ככל חובה – צדק
  ביישום צדק לעשות
 1242-ת ............. לקולא   – הדין

חקירת תאונת   – צדק
עורב רכב  דרכים בה מ

משטרתי ע"י בוחני  
התנועה של אותו מרחב  
  פוגעת בתחושת הצדק

התקבלה טענת "אין   –
  – להשיב לאשמה"

 2092-ת ..................... לקולא 
עיוות דין ואי צדק   –צדק 

 356-ת ..... על פי קוונטין רינולס 
 351-ת . על מדיניות משפטית  –צדק 
  –צדק במשפט  –צדק 

אמצעי הגנה דיונים  
 356-ת ...ם לעשיית הצדק חיוניי

 1041 .......................... צדק אלוהי 
  –עיוות דין  –צדק במשפט 

"מקרים קשים יוצרים  
 356-ת ........................דין רע" 

על האמת   –צדק במשפט 
 355-ת .................... המשפטית 
 1041 ........................ צדק במשפט
 354-ת ...................... צדק במשפט
פגיעה בכללי   –צדק טבעי 
 1042 ............................ הצדק
 1040 ............................. צדק כפוי 
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בית המשפט   –צדק מאחה 
בערעור מצא להקל  

קב רצונו )של  בעונש ע 
המערער( להפגש עם  

  –משפחת המנוח 
 1563-ת ....................... לקולא 

גישור בין   –צדק מאחה 
 354-ת ............ העבריין לקורבן 

 1040 .......................... צדק מאחה 
 1036 .................................... צדק
 350-ת .................................. צדק

פסילת    –חירום  –צה"ל 
הרישיון לא תחול  

במקרה של קריאת  
חירום לשירות מילואים  
וכשהנאשם נוהג במדי  

 1727-ת .............. לקולא -צה"ל
 1042 .................................. צה"ל 

חיוב המדינה    –צו הבאה 
בהוצאות בגין ביצוע  
  –הצו למרות שבוטל 

 357-ת ......................... לקולא 
 1046 ..............................צו הבאה 

 1046 .................................. צומת
 1046 ................................... צופר 
 1046 ................................... צורך

 1047 ..... תחבורה ציבורית  –ציבורי 
למערער קמה הגנת   –צידוק 

צידוק משציית להוראת  
שוטר להזיז את רכבו  

 1727-ת ..... על אף שהיה שיכור 
 1047 .................................. צידוק 
אי ציות להוראת   – ציות

בהעדר פירוט  – שוטר
נסיבות אין הצדקה  

  לפסילת רישיון הנהיגה
 2093-ת .................. לקולא  –
אי ציות להוראת   – ציות

שוטר אינה עבירת  
אין הצדקה   –תנועה 

לפסילת רישיון נהיגה  
 1868-ת .................. לקולא  –

 1048 .............. ציות להוראת שוטר 

 1054 ................................. ציטוט 
אין לרשום דו"ח   –צילום 

בעקבות צילום  
אוטומטי של עבירת  

אם העבירה   –מהירות 
הנוספת נעברה תוך  

  –פחות משעתיים 
 360-ת ......................... לקולא 

יעים שני  כאשר מופ  –צילום 
כלי רכב בצילום )עבירת  
 357-ת .. מהירות( אין די בתע"צ 

ללא כיול המצלמה   –צילום 
 358-ת זיכוי  –לא ניתן להרשיע 

  –מהירות    –צילום   
  –סידרת צילומים  

ביטול האישומים  
בגין הגנה מן הצדק  

 1376-ת ....................... לקולא 
רכב    –מהירות    –צילום  

נוסף בנתיב נסיעת  
סיבה    –הנאשם  

  להארכת מועד 
 1376-ת ....... לקולא   –להשפט  

 1058 ............ מס' כלי רכב  –צילום 
יון  ד – 3מצלמת א'  –צילום 

מחדש בשאלת אמינות  
המצלמה לאור עדויות  

 1728-ת ....................... נוספות 
  –מצלמת רחוב  –צילום 

  –הגנת הפרטיות 
השימוש בה על ידי  
הרשות העירונית  

לרישום דוחות חניה  
 1729-ת ...... לקולא  –אינו חוקי 

 1054 ................................. צילום 
 1058 .............................. ים צילומ
מניעת חשיפה או  -צילום

העתקה שלא כדין של  
 1729-ת ..לקולא -מאגר צילומים

– 3מצלמה א'-צילום
"התקינות עדיין  

סיבה לביטול   –נבחנת" 
 1727-ת ......... לקולא –פסק דין 
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 1059 .................................ציפיות 
 1059 ........................ צירוף תיקים 

  –הצמיג לא נתפס    –צמיג  
בנסיבות אלו לא ניתן  

להסיר את הספק  
שמה סטיית רכב  

שם נגרמה עקב  הנא 
 1377-ת ... זיכוי   –כשל בצמיג  

 360-ת ....... ירידת לחץ אויר  –צמיג 
 1060 ................................... צמיג 

 1067 ................................ צמיגים 
 1067 .................. פסילה   –צמיתות 

 1068 ................................... צעיר 
  –קטלני  –אופנוע  –צפיות 

זכות קדימה בפניה  
שדה ראיה   –שמאלה 
מהירות   –מוגבל 

-מופרזת של הרוכב
 1073-ת .......................... זיכוי 

לא כל הפרת חובה   – ותצפי
חקוקה הינה ראיה  

 2093-ת ..... לקולא  – לרשלנות
קשר סיבתי לעצמו  – צפיות

בין המעשה והתוצאה  
אין די בו כדי להטיל  
אחריות משפטית על  

הנאשם כל עוד  
הנאשם, כאדם סביר,  
לא צפה ולא יכול היה  

לצפות מראש כי  
מעשהו או מחדלו יגרום  

מזיקה למי  לתוצאה 
  – שהוא חייב לו זהירות

 2094-ת .................... לקולא 
 1068 ..... צפיפות כלי הרכב בישראל 

 1068 ...................... צפיפות תנועה 
 1068 ................................. צפירה 

 
 
  ק 
 
 

פסלות הודאה   –קבילות 
 361-ת .................. ללא אזהרה 

 1071 ................... צילומה  –קבלה 
 1071 .................... קו הפרדה רצוף 

   811-ת .... ביטולה  – פרטית קובלנה
התערבות   –קורבן העבירה 

 1072 .............. בהליך המשפטי 
 1072 ....................... קורבן עבירה 

 1072 ................................. קורבן 
בהתחשב בסגרים   – קורונה

עקב הקורונה הוארך  
  – המועד להישפט

 2097-ת ..................... לקולא 
 1073 .................................. קורס 

 1138 ............................. קורקינט 
תקנות חדשות בדבר   –קטין 

תנאי החזקת קטין  
 1074-ת ....... במעצר או במאסר 

 1074 ................................... קטין 
הרוגים ופציעה   2 –קטלני 

עונש של"צ ה –קשה 
  –עקב נכות הנאשם 

 380-ת ......................... לקולא 
  התעלמות – בוחן – קטלני

  ספק – בלימה מסימני
  – הנאשם אחריות  לגבי
 1243-ת .......................... זיכוי 
 361-ת ........ בית דין צבאי  –קטלני 
בעיקרון יש   – קטלני

להטיל מאסר בפועל  
כאשר המדובר בתאונת  

אמת    – דרכים קטלנית
ובעת  המידה הק

בעבירה זו היא דרגת  
 2097-ת ................. הרשלנות 

  –  גרם מוות   –  קטלני 
 1381-ת זיכוי   –  מחדל חקירה 

  –  גרם מוות   –  קטלני 
ללא    –  מעבר חציה 

  5-מאסר בכליאה ו 
 1383-ת ולא לק   –  שנות פסילה 

מתחם   –גרם מוות  –קטלני 
 1564-ת ......... לקולא  –הענישה 
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קושי   –גרם מוות  –קטלני 
התחשבות   –ראייתי 

  –משמעותית בעונש 
 1564-ת ....................... לקולא 

  קריטריונים העדר – קטלני
  מאסר להטלת

  בגרימת למורשעים
  קטלנית דרכים בתאונת

  נשים אפליית –
  – תרצה בנווה  הכלואות
  לדיון  בקשה נדחתה

 817-ת ................   בסוגיה סףנו
 1076 ..................... העונש  –קטלני 
  ראשית לבחון יש – קטלני

  הרשלנות מידת את לכל
  הינה  שהתוצאה כיוון

 813-ת ........................ מקרית 
אין   –מאסר  – קטלני

תועלת מהשמת אדם  
מאחורי סורג   נורמטיבי

 367-ת .......................... ובריח 
  אם – מאסר – קטלני

  רשות  נתנה – לילדים
  קוצר המאסר  – ערעור

 814-ת ................. בוטל  לא אך
ביטול    –  מאסר   –  קטלני 

  –  מאסר בערעור 
 1385-ת ...................... לקולא 

בית   –מאסר  – קטלני
המשפט העליון בטל  

 374-ת .......... לקולא  – המאסר
במקרה   –מאסר  –קטלני 

של הרשעה במקרה  
מוות העונש הראוי הינו  

 1074-ת לחומרה  –מאסר בפועל 
בקשת   –מאסר  –קטלני 

רשות ערעור התקבלה  
  7מאסר לתקופה  –

ר לעבודות חודשים הומ
 1869-ת ......... לקולא  –שירות 

ללא    –  מאסר   –  קטלני 
 1384-ת .........לקולא   –  מאסר 

ללא    –  מאסר   –  קטלני 
 1384-ת ......... לקולא   –  מאסר 

  –מאסר    –קטלני  
מדיניות הענישה  

הנוהגת הינה להטיל  
מאסר בפועל  

-בתאונות קטלניות 
  –  ביקורת שיפוטית 

 1387-ת .....................לחומרה 
  ערעור – מאסר – קטלני

  הטלת  על המדינה
  בלבד שירות בודותע

 1243-ת ............ לקולא   – נדחה
  – הענישה מדרג – קטלני
  לשנה  שירות עבודות בין

  – בפועל מאסר  וחצי
 827-ת ......................... לקולא 

  –  מחדלי חקירה   –קטלני  
 1388-ת ......................... זיכוי 

 365-ת ............... מינהלית  – קטלני
פסילה   –מנהלית  –קטלני 
בהעדר יסוד   –יום  90

  –להגשת כתב אישום 
 1568-ת . לקולא -הרישיון הוחזר

קיצור    –מנהלית    –קטלני  
אב שהרג    –הפסילה  
 1389-ת ....... לקולא   –את בתו  

  –יום   90מנהלית   –קטלני 
 384-ת ................ רשיון הוחזר 

 362-ת ................ מנהלית  –קטלני 
מס' ההרוגים   –קטלני 

:  2009-בכבישים ב
  24הנמוך ביותר מזה 

 379-ת ............................ שנה 
  – מעבר חציה – קטלני

רשלנות  – אוטובוס
  – העונש – בינונית

  מאסר בעבודות שירות
 2098-ת .................. לקולא  –

זיכוי   –מעבר חציה  –קטלני 
 383-ת ....................... מהריגה 
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  – מעבר חציה – קטלני
ליד   –  שדה ראייה פתוח

רגל  -הולך – בי"ס
קשיש חצה שליש  

לא עבירות  ל – המעבר
רשלנות  – נוספות
ללא מאסר   – בינונית

ופסילת רישיון נהיגה  
 2099-ת ...... לקולא  – שנים 5-ל
  – שההעני מתחם – קטלני
  8-ל חודשים   4 בין

  כולל – מאסר חודשי
  העונש  לריצוי אפשרות

  שירות עבודות של בדרך
 1246-ת .................... לקולא  –

  –מתחם הענישה  –קטלני 
מאסר לריצוי בעבודות  

שירות אינו עונש מצדיק  
הגשת ערעור על ידי  

 1075-ת ........ לקולא  –המדינה 
  – מתחם ענישה – קטלני

  14-26 – רשלנות גבוהה
  – חודשי מאסר בפועל

 2100-ת .................. לחומרה 
חלוף  -נאשם קטין –קטלני 

בוטל עונש  -הזמן
 1565-ת ........ לקולא  –המאסר 

היותו    –נהג חדש  -  קטלני
חדש אינו ראיה  

בוטלה   –למסוכנות 
יום    90פסילה מנהלית ל 

 1566-ת .................... לקולא  –
ניתוק קשר סיבתי   – קטלני

לא    בנהיגהוהרשעה 
מידת העונש   –זהירה 
 365-ת ....................... )לקולא( 

  2 –סופת חול  –קטלני 
מידת העונש   –הרוגים 

 387-ת ...................... לקולא  –
הוטלה   – סיווג – קטלני

פסילה הפחותה  
ם כאשר  משלוש שני

 2101-תלקולא  – חלקה מסווגת

  ללא  – סמים – קטלני
  בגרם  אישום – השפעה
  – הריגה  ולא  מוות

 820-ת ........................   לקולא
אין   –ספק סביר  –קטלני 

בהתקיימותה של  
תוצאה טרגית להוות  

תחליף להוכחה  
הנדרשת ברמה  

 1569-ת ..................... הפלילית 
  –עבודות שירות  –קטלני 

  9מאסר לתקופה של  
  6-חודשים הומר ל 

חודשים לריצוי עבודות  
שירות ופסילת רישיון  

  7-שנים ל 10-קוצרה מ
 1731-ת ............. לקולא  –שנים 

  – עונש – עובר – קטלני
 1247-ת ........................ לקולא 

  – הרוגים  4 – עונש – קטלני
 820-ת ....   לקולא  – מאסר ללא
  –הרוגים   5 –עונש  –קטלני 

 384-ת . לקולא  –עבודות שירות 
הגיעה העת   –עונש  –קטלני 

לבחון שוב המדיניות  
להטיל מאסר בכליאה  

בתאונות דרכים  
 1569-ת ........ לקולא  –קטלניות 

  הנאשם – עונש – קטלני
  – מאסר ללא – סיעודי
 1248-ת ........................ לקולא 

העלאת   –עונש  –קטלני 
מדרגת הענישה  

  –בתאונות קטלניות 
 388-ת .......................לחומרה 

התנהגות   –עונש  – קטלני
פגיעה   –חירום  בשעת

 369-ת ... לקולא  –במעבר חציה 
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  מתחם – עונש – קטלני
  – מוות בגרם הענישה

  במקרים התחתון הרף
  לריצוי  חודשים 6 רבים

  שירות בעבודות
  המחמירה  והענישה

  חודשי 30  – ביותר
 826-ת ... לקולא  – בפועל מאסר

מתחם   –עונש  –קטלני 
 1872-ת .................... ענישה 

נהרגה אשת   –עונש  –קטלני 
לא הוטל   –הנאשם 

מאסר בפועל וגם לא  
 1077-ת .......... בעבודות שירות 

 378-ת .......... עליון  –עונש  –קטלני 
פגיעה   – עונש – קטלני

בהולך רגל במעבר  
הנאשם רכב   – חצייה

  – על אופניים חשמליים
סבל מבעיות רפואיות  

עבודות   – והכה על חטא
חודשים    4-שירות ל

ופסילת רישיון הנהיגה  
 2102-ת ................ שנים 5-ל

פגיעה   –עונש  –קטלני 
  6 –עבר חצייה במ

-חודשי עבודות שירות ו
שנות פסילה בהסדר   5

 1568-ת ............ לקולא  –טיעון 
קיצור   –עונש  –קטלני 

אין להטיל   –מאסר 
עונש העולה על  

המקסימום בחוק עקב  
מותם של מס' בני אדם  

 376-ת ...................... לקולא  –
קיצור   –עונש  – קטלני

  נהיגהפסילת רשיון 
 365-ת ............ בערעור )לקולא( 

קרוב   –עונש  –קטלני 
  –משפחה )אח תאום( 

 382-ת ......................... לקולא 

רשלנות   –עונש  –קטלני 
אין הצדקה   –נמוכה 

  –למאסר בכליאה 
ערעור המאשימה נדחה  

 1571-ת ..................... לקולא  –
  רשלנות – עונש – קטלני

  הצדקה  אין – רגעית
 829-ת .......... לקולא  – למאסר

  – שוטר – עונש – קטלני
 825-ת .. לקולא  – קצרה פסילה 

  – שוטר – עונש – קטלני
 825-ת .. לקולא  – קצרה פסילה 

  – שכרות –עונש  – קטלני
 368-ת ........... חודשי מאסר  15
  –של"צ  –עונש  –קטלני 

 380-ת ......................... לקולא 
מעבר   –עונש חריג  –קטלני 

  –הסדר טיעון  –חצייה 
 1733-ת  .................... לקולא 

אין   –עונש מאסר  –קטלני 
הצדקה למאסר בגרם  
מוות אלא בעבודות  
שירות אך בתנאים  

 375-ת ....... לקולא  –מחמירים 
 362-ת ..................... עונש  –קטלני 
 364-ת ..................... עונש  –קטלני 
אזכור   –ענישה  – קטלני

  בוטלופסקי הדין בהם 
עונשי מאסר בערעור  

 367-ת ............................. שני 
הקלה   –ערעור  –קטלני 

 375-ת ............ לקולא   –בעונש 
  –פסילה מנהלית  –קטלני 

 377-ת .......... לקולא  –ביטולה 
  רשיון פסילת – קטלני

קיצור תק'   –נהיגה 
  –ר הפסילה בערעו

 366-ת ......................... לקולא 
פסילת רשיון   – קטלני

  תקופתקיצור  –נהיגה 
  –הפסילה בערעור 

 373-ת ... לקולא  –תימרור לקוי 
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  –  צבירת עונשים   –  קטלני 
יש לצמצם זאת  
למקרים חריגים  

במיוחד, שעה  
  –  שמדובר ברשלנות 

 1389-ת ...................... לקולא 
לא כל   – צפיות – יקטלנ

הפרת חובה חקוקה  
  – הינה ראיה לרשלנות

 2103-ת .................... לקולא 
נהג לא   –צפיות  –קטלני 

אמור לצפות סטיית  
רוכב אופניים מהשול  

 1870-ת זיכוי   –ב השמאלי לנתי
  –קרוב משפחה  –קטלני 

  –מתחם ענישה 
  –הימנעות ממאסר 

 1873-ת .................... לקולא 
קשר סיבתי רפואי   – קטלני
 368-ת .... זיכוי  –אוטומטיזם  –
רוכב אופנוע בלתי   – קטלני

  – מורשה לסוג הרכב
  המדובר ברשלנות רבתי

 2104-ת .....לחומרה )לקולא(  –
  –ריבוי הרוגים  – קטלני

  הצדקהאין   –עונש 
 368-ת .... לקולא  –לכפל ענישה 

  – עונש  – רמזור – קטלני
  לנהג חריגה  ענישה
  בסוף  תלצומ שנכנס
  שלאחר, צהוב האור
  ופגע המהבהב  הירוק
  אופנוע ברוכב  למוות
  באור  לצומת שנכנס
 1251-ת ............לקולא  – אדום

  ללא – אדום רמזור – קטלני
  לא  – סגור  טיעון הסדר
 1248-ת .. לקולא  – מאסר הוטל
  –רשלנות נמוכה  –קטלני 

 1874-ת . לקולא  –ביטול מאסר 

  – רשלנות נמוכה – קטלני
  9עונש המאסר של  
  6-חודשים הומר ב

  – חודשי עבודות שירות
 2104-ת ........................ לקולא 

  – רגעית רשלנות – קטלני
  רכיב את לעקר אין

 812-ת .....   לחומרה – ההרתעה 
  mg100  –  שכרות   –  קטלני 
  –  לא הוכחה השפעה –

  –  זיכוי מהריגה 
 1386-ת ....................... לקולא 

העדר    –שכרות  –קטלני 
זיכוי מהריגה   –השפעה 

  –בביהמ"ש המחוזי 
 390-ת ......................... לקולא 

  –שמירת מרחק  –קטלני 
 1876-ת . זיכוי   –תאונת שרשרת 

 364-ת ....... תום ההליכים  – קטלני
פסילה   – –ית קטלני מנהל

בהעדר   –יום  90
מסוכנות הרישיון  

 1568-ת ........................ הוחזר 
ביטול   –עונש –קטלני 

 1737-ת .. לקולא -המאסר בפועל
 1075 ................................. קטלני 
ללא    –מעבר חציה -קטלני 

  –לקולא  –מאסר בפועל 
בשני גזרי דין בנסיבות  
חריגות נמנע ביהמ"ש,  
במסגרת הסדר טיעון,  
מהטלת מאסר בפועל  
למרות ההרשעה בגרם  

  –וות במעבר חצייה מ
 1731-ת ........................ לקולא 

  –מעבר חציה  -קטלני 
הוטלו  -מתחם הענישה 
 1733-ת  לקולא -עבודות שירות 

 1733-ת לקולא   –עונש חריג  -קטלני 
מעבר חצייה  –עונש -קטלני 
ללא   –אוטובוס  –

 1737-ת .............. לקולא -מאסר
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קצין   –סינוור  –קטלנית 
פגיעה במעבר   –משטרה 
עבודות שירות   –חציה 

 1078-ת .................... לקולא  –
  –עונש מאסר  –קטלנית 

ביטול עונש המאסר  
 1079-ת ......... לקולא   –בערעור 

 1107 ..................... עונש  –קטלנית 
יש   –ימי מעצר   –קיזוז 

לקזזם מתקופת  
 1572-ת ........ לקולא  –המאסר 

קיפוח זכות השימוש בדרך  
מתן רשות של נהג   –

לאחר להיכנס בטור  
  –המכוניות הממתין 

אין לראות בו קיפוח  
שעה  זכות המצדיק הר

 1878-ת .................... זיכוי –
 1111 ..... קיפוח זכות השימוש בדרך 

 1108 .......................... קיפוח זכות 
 1111 .................................... קלון 

איסור נסיעה   –קלנועית 
 1115 ........................... בכביש

הגנה מן   – קנאביס רפואי
המאשימה   – הצדק

חזרה בה מבקשת  
 2105-ת ... זיכוי  – רשות ערעור

יש להתחשב במצב   –קנס 
הכלכלי לצורך קביעת  
  –מתחם הקנס ההולם 

 1079-ת ....................... לקולא 
יש    –מצב כלכלי  –קנס 

להתחשב במצבו  
הכלכלי של הנאשם  

לצורך קביעת מתחם  
 1574-ת . לקולא  –הולם הקנס ה 

אין   –עבירת קנס  –קנס 
להחמיר עם נאשם  

שביקש להישפט על אף  
עברו התעבורתי  

 1080-ת ........ לקולא  –המכביד 

יש   –עבירת קנס  –קנס 
ליידע את הנהג בדבר  
הסיכון להטלת עונש  
 1081-ת ....חמור יותר מהברירה 

יש    –עבירת קנס  –קנס 
לשגר את הזימון לעורך 

 1880-ת . ולא לק –הדין המייצג 
לא    –  עבירת קנס   –  קנס 

ניתן להטיל עונש  
העולה על הברירה כל  

עוד לא מופיעה  
בהודעת תשלום הקנס  

הערה לפיה ניתן  
להטיל עונש העולה  

 1391-ת  לקולא   –על הברירה  
מתחם   –עבירת קנס  –קנס 

הרשעות   –ענישה 
קודמות אינן משנות את  

 1574-ת ........ לקולא  –המתחם 
ניתן    – עבירת קנס –קנס 

לזמן למשפט בשרשרת  
 2107-ת לחומרה  – עבירות קנס

שפיטה   –עבירת קנס  –קנס 
אין להטיל   –בהעדר 

פסילה בפועל שאינה  
 395-ת ........... לקולא  –מדתית 

 394-ת ............. קנס לתאגיד  – קנס
 1116 .................................... קנס 
לא   – הזמנה למשפט ;קנס

ניתן למסור על ידי  
שוטר אלא אם המדובר 

בעבירות מסוימות 
  – בנסיבות מחמירות

 2106-ת ........................ לקולא 
 1332 ...... אי חידוש רשיון   –קנסות 
 1391-ת ............................. קנסות 
 1134 ............... טלפון נייד  –קסדה 
  –לרוכבי אופניים  –קסדה 

 395-ת ....... אינה מספקת הגנה 
  חבישת חובת סיוג – קסדה

  – באופניים מגן קסדת
 811-ת ..............   החוק וראתה
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",  א"  באות ראה – קסדה
":  אופניים" בערך

  לתקן  הצעה – אופניים"
  רכיבת ולאפשר  החוק

 811-ת .. " הדרך שול  על אופניים
 1134 .......... קסדה וחגורת בטיחות 

 396-ת ............................... קסדה 
 1135 ....................... קצין בטיחות 
לקצין   –קצין משטרה 

ממשטרה סמכות  
להטיל פסילה מנהלית  
לתקופה קצרה יותר  

-יןמהתקופה שבד
 1575-ת ....................... לקולא 

פסילה   –קצין משטרה 
 1135 ......................... מנהלית 

פסילה על   –קצין משטרה 
 1136 ................................ ידו 
יכול להעיד בעבירת   –קרוב 

 1136 ........................ אלימות  
  –קרוב משפחה  –קרוב 

  –העדת קרובים בת"ד 
 396-ת ....................... )לקולא( 

 1137 ....................... קרוב משפחה 
 1137 ...................... קרובי משפחה 

 1138 ............................... קרובים 
 1138 .................................. קשיש
 1141 ............... מכשיר קשר  –קשר 

 1142 ............ אופנוע   –שר סיבתי ק
 1142 ........... באזרחי   –קשר סיבתי 
הסטת ההגה    –קשר סיבתי 
 1164 ........................ ע"י נוסע 
כל עוד לא    –קשר סיבתי 

הוכח שלו המערער היה  
נוהג אחרת, התאונה  

לא ניתן   –היתה נמנעת 
לקבוע כי אכן קיים  

קשר סיבתי בין  
הרשלנות המיוחסת  

 1575-ת למערער לגרם התאונה 

  –ות מו  –סיבתי  קשר
אם אמנם   ספקהתעורר 

המנוח נפל עקב פגיעה  
 397-ת . זיכוי  –רכב הנאשם  יע"

מעבר חציה   –קשר סיבתי 
 1881-ת ....................... זיכוי –

  –משפטי  –קשר סיבתי 
תאונת דרכים קטלנית  

לא הוכחה הסטיה   –
של רכב הנאשם ובכל  

מקרה לא הוכחה מידת  
הסטיה ואם נחסמה  

 1882-ת זיכוי  –דרכו של הרוכב 
משפטי    –בתי קשר סי

אין די בעצם   –ועובדתי 
העובדה שאלמלא  
מעשה המשיב, לא  

היתה מתרחשת בפועל  
התאונה הקטלנית בכדי  
להביא לבדה לקביעה כי  
המשיב נושא באחריות  
פלילית למות המנוחים  
שכן, נדרשת גם בחינה  

של הקשר הסיבתי  
 1577-ת ........ לקולא   –המשפטי 
  – קטלני – קשר סיבתי
זיקה שולית   – צפיות

בין התנהלות הנאשם  
  – לתוצאה הקטלנית

 2107-ת ....................... זיכוי
קשר סיבתי בעבירות  

 1158 ...................... התרשלות 
 1160 ....... יבתי לגרם המוות קשר ס

לא   –קשר סיבתי עובדתי 
חובת    –בהכרח סיבתי 

 1738-ת .............. זיכוי  –צפיות 
 1164 ................ קשר סיבתי רפואי 
 397-ת .............. קשר סיבתי רפואי 

 1158 ......................... קשר סיבתי 
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  ר 
 
 

הגשתה במסגרת   –ראיה 
 1167 ............................ ערעור 

  אי – חסויה ראיה – ראיה
  בדבר  הראיה חשיפת
  בשכרות בנהיגה  החשד
   840-ת ...... זיכוי  – ה הצדק ללא

 1167 ........................ ראיה פסולה 
גביית ראיות    –ראיות 

התיק הוחזר    –בערעור 
  –לערכאה דיונית 

 1083-ת ....................... לקולא 
גרסת חשוד    –ראיות 

בשימוע לא תשמש  
 1084-תלקולא   –ראייה מפלילה 

 1179 ........ הגשת מסמכים   –ראיות 
 1167 ................. הפרכתם   –ראיות 
 1180 ........... חומר חקירה   –ראיות 
  דינו בציבור ידוע   – ראיות

  העדה לצורך  זוג בן  כדין
 1252-ת לקולא  – פלילי במשפט

  לא – נסיבתיות   – ראיות
  אם  אלא להרשיע  ניתן

  הינה  ההרשעה מסקנת
  ההגיונית המסקנה 
 1253-ת ........ לקולא  – היחידה

טיעונים   –עונש  –ראיות 
נאשם רשאי   –לעונש 

עמו  להביא ראיות מט
שאינן סותרות את  
הנטען על ידו בשלב  

 1885-תלקולא  –בירור האשמה 
  יש  – חסויה  ראיה – ראיות

  פ"ע  לגביה דיון לקיים
  לפקודת 45 סעיף הורת

 846-ת .......... לקולא  – הראיות 

  –ראיה לא קבילה  –ראיות 
לא ניתן לעשות שימוש  

להוכחת   Dnaבדגימת 
עבירה אחרת )אונס(,  

כאשר הדגימה  
  התקבלה תוך

התחייבות שתשמש  
לחקירת עבירה שונה  

יחד עם זאת,    –)רצח( 
ראיות הנגזרות מאותה  

  –קבילות  –דגימה 
 1885-ת ........ לקולא/ לחומרה 

  – נגזרת  ראיה – ראיות
  מפני חסינה  אינה

 847-ת ............ לקולא  – פסילה 
ראיה שאינה   – ראיות

הקבילה במשפט פלילי  
בטעות, לא   והתקבלה

תשמש להוכחת  
 400-ת ......... לקולא  –האשמה 

  –ראיות לכאורה  –ראיות 
חוות הדעת עשויה  

לגרום לפיחות בעוצמת  
  –הראיות לכאורה 

 1084-ת ........................ לקולא 
  –ראיות נסיבתיות  – ראיות

התערבות ערכאת ערעור  
 400-ת ...................... לקולא  –
  נאשם  שתיקת – ראיות

  המשטרה בחקירת
  הראיות את מחזקת

 1252-ת ............ לחומרה   – נגדו
– ראשוני תשאול – ראיות

  ההודאה – אזהרה ללא
 1253-ת ... לקולא  – קבילה  אינה

 1181 .................. ראיות נסיבתיות 
ראייה   – חיפוש – ראייה

נפסלה עקב חיפוש  
 2109-ת ................ שלא כדין 

 1167 ................................. ראייה 
חקירתו    –ראש הממשלה 
 1181 ....................... והעמדתו 
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זיכוי בגין הפעלה   –רדאר 
 1182 ........................ לא נכונה 

 1182 ................................... רופא 
שינוי   –רטרואקטיבי 

  5סעיף -לקולא בעונש
התיקון   –לחוק העונשין 

יחול גם על מי שכבר  
הורשע וכמו כן יחול גם  

בי קיצור תקופת  לג
 1579-ת ..... לקולא   –התיישנות 

הנחיות משרד    –רישוי 
התחבורה אגף הרישוי  
בנוגע לחיוב במבחני  

רישוי במקרה של  
רישיון נהיגה שפג  

 1580-ת ........... תוקפו או נפסל 
חישוב פסילה על    –רישוי 

  –ידי רשות הרישוי 
ביקורת על העדר  

סנכרון עם מערכת  
המידע של המשטרה  

 1582-ת .............. ובתי המשפט 
נוהל חדש לחיוב    –רישוי 

 1583-ת לקולא  –במבחני רישוי 
לא קיבל   –נקודות   –רישוי 

בוטל   –זימון לקורס 
החיוב בנקודות ובוטלה  

 1086-ת ........ לקולא  –השלילה 
  5-פסילה מנהלית ל  –רישוי 

שנים בגין ריבוי  
שיקולים   –הרשעות 

אפליה על רקע   –זרים 
החלטה בוטלה   –עדתי 

 1088-ת .................... לקולא  –
פסילה עד תום    –רישוי 

הליכים תחפוף לפסילת  
 403-ת ........................... רישוי 

אין   –פסילת רישוי  –רישוי 
אוכפים פסילה 

שהוטלה על ידי רשות  
 1886-ת ....... לקולא  –הרישוי 

  –פסילת רישוי   –רישוי 
  –נהיגה בזמן פסילה 

מועד תחילת פסילת  
 403-ת ............... זיכוי  –רישוי 

  – רישוי פסילת  – רישוי
  – מנהלית עתירה
  – בוטלה ההפסיל 
 849-ת ......................... לקולא 

  בגין רישוי פסילת  – רישוי
  30-מ למעלה צבירת

  עבירות שאינן  הרשעות
  – שנים 5 במשך חניה 

  – אושרה הפסילה
 838-ת .......................לחומרה 

פסילת רשיון נהיגה    – רישוי
  –פקיד רישוי  יע"

 401-ת ............ בוטלה  הפסילה
פסילת רשיון נהיגה    – רישוי
  –פקיד רישוי  יע"

 401-ת ............ בוטלה  הפסילה
פסילת רשיון נהיגה    – רישוי
  –פקיד רישוי  יע"

 401-ת ............ בוטלה  הפסילה
פסילת רשיון נהיגה    –רישוי 

ללא    –ע"י רשות הרישוי 
הפסילה   –קריטריונים 

 402-ת ............ לקולא   –בוטלה 
פסילת רשיון נהיגה    –רישוי 

ע"י רשות הרישוי בגין  
  –עבירות חוזרות 

 404-ת .......................לחומרה 
  – רישוי פסילת  –רישוי

  אפליה  –זרים וליםשיק
  הפסילה –מגזרי רקע על

   850-ת ......................... בוטלה 
  – בלתי מורשה – רישיון

  – לא נפסל – חידש
 2109-ת ..................... לקולא 

נהג שרישיונו נפסל   –רישיון 
מעל לשנה בפסילה  

מוגבלת בשעות פטור  
  –ממבחני רישוי מחדש 

 1089-ת ........................ לקולא 
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על   – רישיון נהיגה – רישיון
תביעה להוכיח את  ה

סוג הרכב בו נהג 
  – הנאשם ע"י תע"צ

בשונה מיסוד רישיון  
 2117-ת ......... זיכוי  – הנהיגה

אין חובה   –רישיון נהיגה 
די   –לאחוז ברישיון 
 1886-ת לקולא   –באמצעי זיהוי 

  בלתי – נהיגה  רישיון
 1254-ת . ש העונ מידת – מורשה

הנטל   – רישיון נהיגה
להוכחת סוג הרכב רובץ  

סוג הרכב   – על התביעה
 2115-ת ........ זיכוי – לא הוכח
מי   –הפקדה  –רישיון נהיגה 

שרישיונו נלקח במהלך  
חקירתו במשטרה, אין  
דינו כמי שרישיונו אבד  
ואין לחייבו בהמצאת  
תצהיר חלף להפקדת  

 1089-ת ........ לקולא  –הרישיון 
הרישיון    –  רישיון נהיגה 

  –הפגם רופא    –  חודש 
  –  לא נפסל בפועל 

 1393-ת ...................... לקולא 
הרישיון   –רישיון נהיגה 

  –הפגם תוקן  – חודש
  12למרות שפג תוקפו 

פסילה בוטלה  ה –שנים 
 1579-ת .................... לקולא  –

לא    –  רישיון נהיגה 
  –  מתאים לסוג הרכב 

 1392-ת .... לקולא   –  אי ידיעה 
נהיגת רכב   –רישיון נהיגה 

כאשר הרישיון  
הישראלי פג תוקפו  

הינה   –שנים רבות 
עבירה טכנית ולא  

 1585-ת ..... לקולא  –בטיחותית 

פג תוקף    –  רישיון נהיגה 
אין    –תקופה ארוכה  
  –  צורך בהפקדה 

הפסילה רוצתה  
למרות שלא בוצעה  

 1393-ת ....... לקולא   –  הפקדה 
  –פסילה  –רישיון נהיגה 

  –פסילת רשיון נהיגה 
בית המשפט אישר  

לימודי נהיגה ומבחן  
 1091-ת . לקולא   –בזמן השלילה 

פסילה    –  רישיון נהיגה 
נהיגה ברכב    –  מסווגת 

ים  עם רישיון לא מתא 
עקב שינוי בחוק לגבי  

 1392-ת לקולא   –  משקל הרכב 
פסילה עד   –רישיון נהיגה 

תום לבלתי מורשה עם  
אפשרות ללמוד נהיגה  
  –לצורך חידוש הרישיון 

 1585-ת ........................ לקולא 
פסילה עד   –רישיון נהיגה 

תום לבלתי מורשה עם  
אפשרות ללמוד נהיגה  
  –לצורך חידוש הרישיון 

 1584-ת ........................ לקולא 
פקיעת   –ה רישיון נהיג

מתחם   –רישיון נהיגה 
 1741-ת ........................ ענישה 

רישיון   –רישיון נהיגה 
הנהיגה הישראלי פקע  

המערער   –עשרות שנים 
אוחז ברישיון נהיגה זר  

  –העונש הופחת  –
 1092-ת ........................ לקולא 

רישיון  – נהיגה רישיון
יש להכיר   – נהיגה זמני 

בו לצורך חישוב  
התקופה בה רישיון 

  – הנהיגה פג תוקף
 2115-ת ........................ לקולא 



 תוכן עניינים 

- 99 - 

רישיון  –רישיון נהיגה 
  –נהיגה זר לא תקף 

  –בלתי מורשה בישראל 
 1886-ת לקולא  –עבירה טכנית 

רישיון  – רישיון נהיגה
לא    – נהיגה פלשתינאי

ללא   – מורשה בארץ
 2115-ת ........ לקולא  – פסילה
משפט   –ה זר רישיון נהיג
התקבלה   –חוזר 

בוטלה   –הבקשה 
 1091-ת .................... ההרשעה 

רישיון נהיגה ישראלי שפג  
אין הצדקה   –תוקפו 

לפסול רישיון נהיגה  
בפועל למי שאוחז  
ברישיון נהיגה זר,  

ורישיון הנהיגה  
הישראלי פג תוקפו מזה  

 1091-ת ... לקולא  –מספר שנים 
  –רישיון נהיגה לא בתוקף 

 423-ת ............ לקולא   –חידוש 
  – תקף לא נהיגה  רישיון

  9-ל  3 בין המתחם
  ואין פסילה  חודשי
  עבודות  להטיל מקום
 1255-ת .......... לקולא  – שירות

רישיון נהיגה שפג תוקפו  
  –העונש   –מס' שנים 

ללא פסילה בפועל או  
 425-ת ... לקולא  –פסילה קצרה 

  –רישיון נהיגה שפקע 
ינוע    –מתחם הענישה 

  10-יום ל 30בין 
 1093-ת ........ לקולא   –חודשים 
בלתי מורשה  -רישיון נהיגה 

ללא    –ריפא הפגם    –
 1740-ת  לקולא   –פסילה בפועל  

  9פקיעה של -רישיון נהיגה 
שנים ללא פסילה בפועל  

 1741-ת  ... לאחר תיקון הפגם  –

מערכת חסויה   – רישיונות
שהמשטרה עושה בה  

שימוש לחשיפת נהגים  
הנוהגים ללא רישיונות  

יש   – מן פסילהאו בז
להסדירה בחקיקה, אך  

בנסיבות שבתיק לא  
נמצא כי זכויות הנאשם  

נפגעו לכשנדרש  
 – לבדיקת רישיונות

 2110-ת .................. לחומרה 
איסור מנהלי על   –רכב 

השלכה    –שימוש ברכב 
מחוק "הגבלת שימוש  
במקום לשם מניעת  

ביצוע עבירות, תשס"ה  
 405-ת ........... לקולא  – 2005 –
איסור מנהלי על   –רכב 

 405-ת ................ שימוש ברכב 
  –איסור שימוש  –רכב 

על   –עבירת שכרות 
הבעלים להוכיח שעשה  
"כל שביכולתו" למניעת  

 1094-ת ....... לחומרה  –העבירה 
איסור שימוש ברכב   – רכב

  בכמותהמדובר  כאשר –
לא גבוהה של אלכוהול  
ועבר נקי ניתן להורות  

על ביטול איסור  
 404-ת . לקולא  – השימוש ברכב

 1184 ..... איסור שימוש ברכב  –רכב 
 1184 ............... הוצאות רכב  –רכב 
 404-ת ............. השבתת רכב  –רכב 
  בגין רכב חילוט – רכב

  י"ע  פסילה  בזמן נהיגה
  ותחת מורשה בלתי

  – סמים השפעת
 836-ת ......................   לחומרה

רכב חשמלי   –רכב 
כן מחייב   –"גולפית" 

 1586-ת לחומרה -ברישיון נהיגה 
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  מקור  – תפיסה – רכב
  תפיסת  – הסמכות

  נעברה   בו טרקטורון
 837-ת .........................   עבירה

טענת   – תקלה ברכב – רכב
הנאשם לפיה תקלה  
ברכב גרמה לאיבוד  
השליטה ולתאונה  

התקבלה   – הקטלנית
 2118-ת ............. זיכוי – מספק

 1187 ........................ רכב לא תקין 
 1188 .... מוקש מוות  –רכב לא תקני 

   1189 ............................ רכב מזויף 
 1188 ............................. רכב פגום 
במילון למונחי   –רכבים 

 1189 ........................... הנדסת 
 1189 .................................. רכבת
הגלאי לא   –גלאי  –רמזור 

הופעל ע"י הנאשם  
ניתן   –מחוסר ידיעה

להתייחס לרמזור  
שהוצב שלא   כתמרור

 1586-ת ................ זיכוי  –כדין 
  וגלאי הארכה גלאי – רמזור

  התחשבות – דרישה
  ניתוח לצורך בהם

 841-ת ............ זיכוי  – התאונה
  י"עפ  הרשעה – רמזור

  הרכב  המצאות – צילום
  אור דולק כאשר בצומת
  כדי בה די – אדום

 848-ת ........ לחומרה   – להרשיע
היעדר    –זיכוי  –רמזור 

 406ת ........ עדות אובייקטיבית 
טעות במצב דברים   –מזור ר

הנאשמת הניחה   –
בטעות שהרמזור 

בצומת הקרוב מופנה 
 1887-ת .............. זיכוי  –אליה 

לא   –ירוק מהבהב  –רמזור 
פעל בכביש בו המהירות  

  –קמ"ש  60המותרת  
 1742-ת .......................... זיכוי 

נסיבות מחמירות   –רמזור 
  –של עבירות קנס 

 408-ת .......................לחומרה 
רמזור אדום נכלל   –רמזור 

ית לפק.  בתוספת הרביע 
  –לחומרה  –התעבורה 

"בתקנות התעבורה  
)שינוי התוספות  

הרביעית והשביעית  
-לפקודה(, התשס"ח 

 408-ת ......................... " 2008
רמזור אדום נכלל   –רמזור 

בתוספת השביעית לפק.  
  –לחומרה  –התעבורה 

"בתקנות התעבורה  
)שינוי התוספות  

הרביעית והשביעית  
-לפקודה(, התשס"ח 

 409-ת ......................... " 2008
  –ת דרכים תאונ –רמזור 

הבוחן לא התייחס  
לקיומו של גלאי דרישה  

 1094-ת . זיכוי  –לפונים שמאלה 
  –תאונת דרכים  –רמזור 

הנאשם כפר בתקינות  
  –מערכת הרמזורים 

  –התקינות לא הוכחה 
 1888-ת זיכוי  –הערעור התקבל 

  – תאונת דרכים – רמזור
העדר תע"צ בנוגע 
  – לתקינות הרמזורים

 2120-ת ....................... זיכוי
 405-ת ........ תאונת דרכים  –רמזור 

מעבר חציה   –רמזור אדום 
  –תאונת דרכים  –

 1586-ת .. זיכוי  –רה מחדלי חקי
-תקינות המערכת –רמזור 

  –כפירה בתקינות 
  –התקינות לא הוכחה 

 1744-ת .......................... זיכוי 
 1190 ................................. רמזור 
 406-ת ............................... רמזור 
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לא הוכחה   –רמזורים 
תכנית רמזורים,  

התואמת את מועד  
 2120-ת .......... זיכוי  –העבירה 

תקינות המערכת  -רמזור
על    –הרמזורים 

המשיבה רובץ הנטל  
  –להוכיח את התקינות 

 1742-ת ....................... לקולא 
 1223 .......................... רענון זכרון 

  בעדותכשמדובר  – רפואי
את  מרכזית יש להעדיף 
זכותו של הנאשם  

בקשת   –להליך ראוי 
הסנגור לקבל החומר  

  –רפואי התקבלה  בתיק
 412-ת ......................... לקולא 

 411-ת ....... פסילה רפואית  –רפואי 
  נהיגה  רשיון פסילת – רפואי
  יש – רפואית ועדה  י"ע

  – ההחלטה  את לנמק
 831-ת ........................   לקולא

פסילת רשיון נהיגה   –רפואי 
ניתן לפסול   –רפואית 

  רשיון לרכב כבד או
ציבורי ולהתיר הנהיגה  

 412-ת ................ על רכב פרטי 
 409-ת . שלילת רשיון נהיגה  –רפואי 
 1223 .................................. רפואי 

פסילה מטעמים   –רפואית 
 1235 ........................ רפואיים 

 1238 ...................... רשות מנהלית 
בהתחשב   –ערעור  רשות

  –לא חריגות  בנסיבות
  –ניתנה רשות הערעור 

 417-ת ......................... לקולא 
  –הוצאות  –ערעור  רשות

על הוצאות   ערעור
ו במחוזי הינו  שהוטל
 414-ת ............ לקולא  –ברשות 

  קדימה זכות  – ערעור רשות
  אודות נתונים  בהיעדר –

  הרכב  כלי מהירויות
  פרטית ) המעורבים

  ניתן לא(  ואופנוע
  תאונת  – להרשיע
  נתנה  – קטלנית דרכים
 840-ת .....   זיכוי – ערעור רשות

 414-ת ......... לקולא  –רשות ערעור 
  רשותניתנה  –ערעור  רשות

ש מאסר  ערעור על עונ
 414-ת . לקולא   –קטלנית  דבת"

 413-ת ......על העונש  –רשות ערעור 
  קיצוניפער  –ערעור  רשות

בענישה יצדיק מתן  
 414-ת .... לקולא  –רשות ערעור 

  רשותקבלת  –ערעור  רשות
  –ערעור על העונש 

 416-ת ......................... לקולא 
  – לעונש ערעור רשות

  כאשר תינתן  הרשות
  נכרת בסטייה  המדובר

  הענישה ממדיניות
  והמקובלת אויההר

 1256-ת ........... דומות  בעבירות
 1239 ......................... רשות ערעור 
 1394-ת .................... רשות ערעור 
 413-ת ....................... רשות ערעור 
 1251 ......................... רשות רישוי 

 1251 ............... אי חידושו   –רשיון 
הפקדת   –הפקדה   –רשיון 

כאשר   –רשיון הנהיגה 
המדובר בבלתי מורשה  
אין צורך בביצוע תחליף  

 423-ת ........... לקולא   –הפקדה 
  שבימ" –הפקדתו   – רשיון

אינו יכול להורות על  
 419-ת .. ד הפקדה טרם מתן גז"

  שחרור – מעצר  – רשיון
  של בעבירה ממעצר
  רשיון ללא  רכב נהיגת 
 852-ת ............. לקולא  – נהיגה
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רשיון זמני הינו   –רשיון 
רשיון לכל דבר ויש  

לחשב את תקופת פג  
  –התוקף בהתאם 

 423-ת ......................... לקולא 
אין אוכפים   –רשיון נהיגה 

  –נשיאת רשיון נהיגה 
 422-ת ......................... לקולא 

דרגות   –רשיון נהיגה 
 1182 .......................... הרשיון 

הגבלת    –רשיון נהיגה 
הזכות לפיצויים תיעשה  

לגבי מי שנוהג ברכב  
מסוג שונה פיזית  

מהמותר לו עפ"י דרגת  
רישיונו ולא במקרה  
שבו מופר תנאי או  

 421-ת . לקולא  –הגבלה ברשיון 
  הגבלה   הטלת  – נהיגה  רשיון
  חוב בגין  הרשיון על

  – פ"הוצל  פ "בהוצל
 843-ת ........... ולקולא  לחומרה

  –הפקדה   –נהיגה   רשיון
כאשר מוטלים מס'  

עונשי פסילה די  
 420-ת ...............בהפקדה אחת 

  פרטיפענוח   –נהיגה   רשיון
 417-ת ............... הרשיון החדש 

פקיעת רשיון    –רשיון נהיגה 
מידת העונש   –הנהיגה 

 421-ת ...................... לקולא  –
  תפעולי  רכב – נהיגה  רשיון
  ברשיון חייב" גולף "

  ברשיון גם  ולכן רכב
  סבר הנהג   אם אך נהיגה

,  ברשיון חייב אינו כי
  טעות הגנת לו תעמוד
 845-ת ............. לקולא  – שבדין

  נהיגהרשיון  –נהיגה   רשיון
  –לא בתוקף, אך חודש 
אין הצדקה לפסילה  

 417-ת ............. לקולא  –בפועל 
 1264 ........... רשיון נהיגה בינלאומי 

רשיון   –נהיגה זמני   רשיון
זמני שפג תוקפו דינו  

ן רשיון נהיגה קבוע  כדי
 419-ת ................ )לקולא(  שפג

רשיון נהיגה זמני שפג  
אין הצדקה   –תוקפו 

לאבחנה בינו לבין רשיון  
 423-ת ................... נהיגה רגיל 

  התרת  – זר נהיגה  רשיון
 837-ת ............... זיכוי  – נהיגה

 1263 ..................... רשיון נהיגה זר 
  6  – כ פקע נהיגה  רשיון

  העונש מידת – שנים
 831-ת ........................   לקולא

דת  מי –רשיון נהיגה שפג 
בין חודש   –העונש 

 422-ת ............ לעשרה חודשים 
 1182 ......................... רשיון נהיגה 
 1264 ........................... רשיון רכב 

 1182 .................................. רשיון 
 834-ת .. לקולא   – אכיפה – רשיונות
זמני   נהיגהרשיון   – רשיונות

בכל מקרה יש   –
 426-ת .... לקולא  –להתחשב בו 

 1265 .............................. רשיונות 
רשלנות מושגית   –רשלנות 

  –ורשלנות קונקרטית 
חובת הזהירות  

קרטית נקבעת על  הקונ
 1744-ת .......... פי מבחן הצפיות 

  – תיקון ההגדרה – רשלנות
נטילת סיכון בלתי  

סביר כאשר עם פרטי  
  ההעבירה נמנית התוצא

התיקון  – דיון בסוגיה –
 2121-ת ..................... לקולא 

 1271 ................... רשלנות רפואית 
 1266 ............................... רשלנות 

 
 
  ש 
 
 

 1277 ....... )שוהה בלתי חוקי(  ח"שב
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 1275 ................................. שבועה 
אי התייצבות   –שביתה 

שיקול מאזן   –פרקליט 
 427-ת ....... זיכוי  –האינטרסים 

 1278 ................................ שביתה 
  –שבל"ר ועבירות נלוות 
  –הימנעות מהרשעה 

 428-ת ......................... לקולא 
  אין כניסה – תמרור – שבת
איסור כניסה   –

נעצר   – בשבתות וחגים
תמרור לא   – בערב שבת
 2123-ת ...... זיכוי   – חד משמעי

  יש – בוחן  –ראיה  שדה
להפחית מחצית מאורך  

שדה הראיה שקבע  
 427-ת .......................... הבוחן 

  מיקום ציון  אי – שוטר
  את שראה השוטר
  חלקי  רישום – העבירה 

  – הנאשם גרסת של
  פרטי מרישום הימנעות
 885-ת .... זיכוי  – הנוסף השוטר

טעות   –אי ציות  –שוטר 
 1890-ת ... זיכוי  –במצב דברים 

ת  אי ציות להורא – שוטר
בהעדר פירוט  – שוטר

נסיבות אין הצדקה  
  לפסילת רישיון הנהיגה

 2123-ת .................. לקולא  –
  להוראת  ציות אי – שוטר

  אינו הנאשם – שוטר
   855-ת ................   זיכוי – הנהג

אי ציות להוראת   –שוטר 
השוטרים נהגו   –שוטר 

הנאשמת   –בבריונות 
פנתה למשטרה שתסייע  

, סברה שאין  לה
  –המדובר בשוטרים 

טעות כנה במצב דברים  
 1096-ת ..........לקולא  –זיכוי  –

  –אי ציות לשוטר  – שוטר
  נהיגהמרדף תוך 
 436-ת המאסר בוטל   –מסוכנת 

  – לשוטראי ציות   – שוטר
  בביצועעיכוב קל 

הוראת שוטר אינו  
הרשעה באי   מצדיק
 440-ת ................. זיכוי  –ציות 

אי ציות לשוטר   –שוטר 
בירת תעבורה  אינה ע

ולכן אין הצדקה  
לפסילת רישיון הנהיגה  

 1588-ת ..................... לקולא  –
  להציג חובה אין – שוטר

  חשד ללא מזהה תעודה
 873-ת ........................ זיכוי  –
אין להעדיף מראש   – שוטר

גרסת שוטר על פני  
 434-ת .... לקולא  –נאשם  גרסת

אין להפלותו לטובה   –שוטר 
זיכוי   –ביחס לאזרח 

  –בגין הגנה מן הצדק 
 441-ת ......................... לקולא 

אין לזקוף לחובת   –שוטר 
ההגנה אי זימונו כעד  

כאשר השוטר   –מטעמה 
לא רשם מילה אודות  

 1097-ת ......... לקולא  –האירוע 
אין עדיפות מראש   – שוטר

 2124-תלקולא  – לעדות השוטר
 430-ת ..... הימנעות השוטר  –שוטר 
 431-ת ......... היעדר רישום  –שוטר 
התערבות בממצאי   –שוטר 

 443-ת ........ לקולא  –מהימנות 
זיכוי בערעור   – שוטר

למרות ששופט  
 432-ת וטר האמין לש  התעבורה

 431-ת ........... כלל הקפאת  –שוטר 
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כשמדובר בעדות  –שוטר 
  –יחידה )של שוטר( 

משקל העדויות של שני  
הצדדים שווה ובהעדר 

סימן מובהק לאי  
אמירת אמת, אין  
  –הצדקה להרשעה 

 1892-ת ....................... לקולא 
לא ניתן לומר   –שוטר 

  –שלעולם עדותו עדיפה 
  –גם שוטר עשוי לשקר 
הוא עלול גם לטעות  

 1893-ת .. זיכוי  –מתכוון שלא ב
לא נרשמו פרטי   –שוטר 

זיכוי   –שוטרים נוספים 
 1098-ת .................... לקולא  –
לא רשם פרטים   –שוטר 

מהותיים בדו"ח 
מהירות והתעלם  
  –מהוראות בטיחות 

ערעור הנאשם התקבל  
 2126-ת .................... זיכוי –
השוטר    –מהירות  – שוטר

העיד על הנסיבות אותן  
  –לא העלה על הכתב 

  האמיןהשופט לא 
 437-ת ............ לקולא  –לשוטר 

  –משטרה  – שוטר
המשטרה כרשות  

שלטונית חבה בחובה  
מוגברת של הגינות כלפי  

 437-ת .......... לקולא   – נחקרים
  ידי על  שוטר צילום – שוטר

  סירוב – הנאשם
  האישום כתב – להפסיק
 1257-ת ........... לקולא   – נמחק

 – שוטר מעורב – שוטר
הודאה בפני שוטר  

 – מעורב נועדה לרצותו
הבקשה להארכת מועד  

  – להישפט התקבלה 
 2127-ת ....................... לקולא 

  – מעורב שוטר – שוטר
  הפסילה קוצרה

  בהתחשב המנהלית
  ש"ביהמ בהחלטת
  – מרמור  בפרשת העליון
 1257-ת ........................ לקולא 

יש    –שוטר נוסף  –שוטר 
לציין פרטיו אף אם לא  

 446-ת ........ לקולא  –ראה דבר 
לא   –שני שוטרים  – שוטר

  השוטרנרשמו פרטי 
 438-ת ............... זיכוי  –הנוסף 

  – הנאשם תגובת – שוטר
  פגיעה – נרשמה לא

 1265-ת . זיכוי  – ההליך  בהוגנות
קצין   –שוטר מעורב 

המשטרה המעורב היה  
מעורב רגשית כיוון  

שרכבו נעקף ע"י  
 1099-ת ........... זיכוי   –הנאשם 

 1279 .................................. שוטר
 429-ת ................................ שוטר
 432-ת ................................ שוטר
 441-ת ................................ שוטר

 446-ת . אלימות שוטרים  –שוטרים 
 1297 .............................. שוטרים 

 1297 ............................ הדרך  שול
 1297 ................................ שוליים 
 1297 .................................. שומר
שופטים שלא   יש"  – שופט

מכירים את המילה  
 454-ת ......................... " זיכוי 

"על שופטים   –שופט 
דעה, עיתון   –וחמורים" 

 458-ת .......................... הארץ 
 454-ת .... אינו מורם מהעם  – שופט
 452-ת ... אמירה ביקורתית  –שופט 
 452-ת 452-ת ... אמירה ביקורתית  –שופט 
  ענישהביקורת על  – שופט
 456-ת .. לקולא  –תחושה  ל פי ע
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אין מקום  – גישור – שופט
להתערבות של השופט  
במו"מ בין הצדדים, אם 

כי אין פסול בכך  
ע את  שביהמ"ש יבי

דעתו הלכאורית על  
  – הראיות בתיק
השופט נפסל 
 2128-ת ........... מלהמשיך לדון 

 453-ת ... העברת מקום דיון  –שופט 
  –העלבת שופט  – שופט

 454-ת ................. העונש  מידת
כללי אתיקה   –שופט 

 451-ת ..................... לשופטים 
 449-ת ........ סמכות לשפוט  –שופט 
 448-ת .................. פסילתו  –שופט 
 449-ת .................. פסילתו  –שופט 

 450-ת .................. פסילתו  –פט שו
 450-ת .................. פסילתו  –שופט 
 450-ת .................. פסילתו  –שופט 
השופט    –  פסלות   –  שופט 

פסל מפקחים בהליך  
  –  מעצר בטרם נחקרו 

הדיון הועבר לשופט  
 1396-ת ........... לקולא   –  אחר 

  –פסלות שופט  –שופט 
אמירת שופט לפיה אין  
מקום בנסיבות המקרה  

למאסר שירוצה  
בעבודות שירות טרם  

ונש,  הטיעונים לע
למרות שראוי היה  

להימנע ממנה, אין בה  
להעיד על גמירות דעת  
המצדיקה את פסלות  

השופט מלהמשיך ולדון  
 1100-ת ......... לחומרה  –בתיק 

  –פסלות שופט  – שופט
  המערערבקשת 

 456-ת .......... לקולא  –נתקבלה 

 – פסלות שופט – שופט
 דיון בבקשת פסלות

)ולא בערעור על  
ההחלטה( יש לקיים  

  – בנוכחות הצדדים
 2132-ת ..................... לקולא 

 – פסלות שופט – שופט
היכרות מוקדמת עם  
 –הנאשם מתיק קודם 
  –הבקשה התקבלה 

 2128-ת ........................ לקולא 
 – פסלות שופט – שופט

היכרות מוקדמת עם  
 –הנאשם מתיק קודם 
  –הבקשה התקבלה 

 2128-ת ........................ לקולא 
 – פסלות שופט – שופט

הסנגור כיהן באותו 
הדיון  – מחוז כשופט

 2132-ת ...... הועבר למחוז אחר 
 – פסלות שופט – שופט

השופט דן במנהלית  
נפסל   –והביע דעתו 

  –ון בתיק העיקרימלד
 2128-ת ..................... לקולא 

 – פסלות שופט – שופט
השופט דן במנהלית  

נפסל   –והביע דעתו 
  –מלדון בתיק העיקרי

 2129-ת ........................ לקולא 
 – פסלות שופט – שופט

השופט דן במנהלית  
נפסל   –והביע דעתו 

  –מלדון בתיק העיקרי
 2129-ת ........................ לקולא 
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 –פסלות שופט  –שופט 
השופט דן בעניינה של  
המערערת שלוש שנים  

קודם לכן ובעבירה 
בהתחשב גם   –דומה 

בכך שמכהנים באותו  
בית משפט שופטים 

הערעור  –נוספים 
התקבל והדיון הועבר 

 1895-ת .. לקולא   –למותב אחר 
 – פסלות שופט – שופט

התקבלה בקשה  
לפסלות שופט כיוון  

שאותו השופט הרשיע  
את אחיו של המערער  

בעבירות דומות 
 ובמסכת עובדתית דומה

 2132-ת .................... לקולא  –
  –פסלות שופט  –שופט 

טענות דיוניות וכן  
תלונה שהוגשה נגד  

השופט אינם מהווים  
 1102-ת לחומרה   –עילת פסלות 

 – פסלות שופט – שופט 
למרות שהמדובר  
כיוון  – בהחלטת ביניים

שקביעות המותב היו  
נחרצות, בדחותו את  
  – הבקשה לעיכוב ביצוע

  – הבקשה התקבלה 
 2133-ת ....................... לקולא 

 –פסלות שופט  –שופט 
פסק הדין פורסם טרם  

  –ומים שמיעת הסיכ
בקשת הפסלות  

 1894-ת ..... לקולא  –התקבלה 
  –פסלות שופט  – שופט

  דן  אשרראוי ששופט 
בעניין הקשור   קודם

לתיק הנדון לא ידון  
 455-ת ...... לקולא   –עניין  באותו

 450-ת ........... פסלות שופט  –שופט 
 448-ת ... ציות השופט לחוק  –שופט 

 451-ת ...........שופט שזיכה  –שופט 
 447-ת ................. שופטים  –שופט 
 451-ת ................. ם שופטי –שופט 
  –שטרסברג כהן  –שופט 

"שופטים חושבים שהם  
  –"שליחי אלוהים" 

נציבת תלונות הציבור  
על שופטים לשעבר  

טענה כי רבים מעמיתיה  
מאחרים לדיונים ואינם  

 458-ת ......... טורחים להתנצל" 
הרכב של שני   -שופט

 453-ת אזרחי   בהליך –שופטים 
  מבין ימונה  – תעבורה שופט

  הצעת  – השלום  שופטי
 893-ת ............................ חוק 

 1297 .................................. שופט 
 1336 .............................. שופטים 
 1341 ...................... לעבירה  שותף
 1340 .................................. שותף

 1342 ................... לעבירה   שותפות
  –אי עריכת שחזור  –שחזור 

 459-ת ... זיכוי  –מחדל חקירתי 
הבוחן גיבש   –שחזור 

תיאוריה לגבי אופן  
התרחשות התאונה  
)הקטלנית( ולא בדק  

  –תרחישים אחרים 
 1588-ת .... זיכוי  –התעורר ספק 

 1343 .................... בערובה  שחרור
חומרת    –  שחרור מוקדם 

העבירה ועבר  
התעבורתי אינם  
השיקול העיקרי  
לצורך החלטה  

בבקשה לשחרור  
העתירה    –  מוקדם 

 1396-ת ..... לקולא   –  התקבלה 
 1343 ...................... ההפרדה  שטח

בהגשת כתב אישום   –שיהוי 
  –סיבה להקלה בעונש  –

 459-ת ......................... לקולא 
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תיקון לגבי כמות   –שיכור 
האלכוהול המותרת  

נהג חדש ונהג רכב  לגבי 
  –מסחרי וציבורי 

 461-ת ....................... לחומרה 
 1343 ..................... בדרכים  שילוט
אין זכות לייצוג    –  שימוע 

בהליך השימוע לצורך  
פסילת רישיון נהיגה  

  –  בעבירת שכרות 
 1399-ת .................... לחומרה 

אין חובה למסור   – שימוע
את טיוטת כתב  

 462-ת ....... לחומרה   –האישום 
  שימוע בהיעדר  – שימוע

  כתב פשע  בעבירת
  – נמחק  שוםהאי

  לבית כך על בערעור
  – נדחה  העליון המשפט
 1258-ת ....................... לקולא 

 1351 ......... בהיעדר שימוע  – שימוע
בהעדר אזהרה   – שימוע

לא   – בטופס המתאים
ניתן לשלול את רישיון  

  – הנהיגה בהעדר
 2134-ת .................... לקולא 

גרסת חשוד    –שימוע 
בשימוע לא תשמש  

 1103-תלקולא   –ראייה מפלילה 
התקבלה הטענה    –שימוע 

כי החלטה לפסול את  
רישיון הנהיגה התגבשה  

-טרם עריכת השימוע
ההחלטה בוטלה  
לשימוע  והעוררת זומנה 

 1746-ת ...........לקולא  –מחדש 
  –זימון הבעלים  –שימוע 

כשמדובר ברכב חברה  
המשמש כלי עבודה יש  

לזמן את הבעלים  
 1592-ת ......... לקולא  –לשימוע 

כות לייצוג  ז –שימוע 
קיימת זכות    –בשימוע 

לנוכחות עורך דין  
 1746-ת ......... לקולא   –בשימוע 

לא ניתן לייחס    –שימוע 
משקל להודאת נאשם  

בפני קצין משטרה  
וזאת בהעדר    –בשימוע 

אזהרה כי הדברים  
עלולים לשמע ראייה  

 1590-ת ........ נגדו במשפט עצמו 
לא ניתן לקיים    –שימוע 

שימוע בדיעבד מבחינת  
כתב   –"נעשה ונשמע" 
 1589-ת ............. האישום בוטל 

לפני פסילה    –שימוע 
מנהלית של רישיון  

אין חובת   –הנהיגה 
יידוע יזומה אודות זכות  

ההיוועצות, אך יש  
לאפשר היוועצות אם  
 1103-ת ..... החשוד מבקש זאת  

פסילה מנהלית    –שימוע 
מוע  מבלי שהתקיים שי

תקיפה ישירה )ע"י   –
נהיגה ולא ע"י פניה  

בטלות  -לבית המשפט(
הערעור נדחה   –יחסית 

 1594-ת .................... לחומרה -
קבלת החלטה ללא   –שימוע 

ההחלטה    –שימוע 
 1593-ת ............ לקולא  –בטלה 

  השימוע  – תרגום – שימוע
נעשה בעברית. הנאשם  
דובר ערבית ולא שולט  

טען שהבין   –בעברית 
  יום 20-שמדובר ב

-ה מנהלית ולא ב פסיל
לא הוקפד   –יום  30

להסביר לנאשם בשפתו  
 462-ת ........................ זיכוי  –
 1343 ................................. שימוע 
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ברכב   נהיגה – שימוש
אי   הודעתשנמסרה עליו 

 1353 ........................... שימוש 
 1352 ......... ברכב ללא רשות  שימוש
 1354 ........................ ברכב  שימוש

 1354 ......................... מהיר  פוטשי
 1356 ............... דעת שיפוטי  שיקול
 1354 .......................... דעת  שיקול
במקרים שבהם   – שיקום

נרתם הנאשם להליך  
שיקומי, או מראה  

  – נכונות כנה לעשות כן
עשויים שיקולי  

השיקום אף לגבור על  
שיקולי ההרתעה  

 2138-ת ........ לקולא  – והגמול
הארכת מאסר    –שיקום  

על תנאי לאור שיקולי  
ר'    –לקולא    –שיקום  

באות מ' בערך  
 1896-ת  ............... "מאסר" 

  113על פי תיקון  –שיקום 
לחוק העונשין ניתן  
לראות את שיקול  

השיקום כשיקול מרכזי  
בענישה וזאת ביחס  
לעיקרון ההלימה  

ש האפשרות  ולביהמ"
להורות על חריגה  
מוחלטת ממתחם  

 1749-ת .. לקולא -העונש ההולם
  –שיקולי שיקום  –שיקום 

בוטל עונש המאסר  
 1747-ת ........... לקולא  –בפועל 

שיקולי שיקום   –שיקום 
יצדיקו סטייה ממתחם  

 1750-ת .. לקולא -העונש ההולם
  – רביעית שכרות  – שיקום

  פסילה בזמן נהיגה  כולל
  – קודם מאסר ריצה –

  המותנה המאסר הוארך
  – שיקום משיקולי
 1258-ת ....................... לקולא 

 1356 ......... עבודות שירות  – שירות
 1358 ......... לתועלת הציבור  שירות
פעוט שנשכח    – שכיחה

 1358 ............................. ברכב
 1358 ........................ אסיר  – שכר
 1358 .......................... טרחה  שכר
 1359 ......בפלילים  דטרחת עו" שכר
  המידה" – שכרות 

הצורך   –" הקבועה
בתיקון החוק  

רטרואקטיביות של  
 506-ת . לחומרה  –ת השר חתימ
אי   –"זמן אמת"  –שכרות 

עמידה בזמנים לפי נהלי  
 535-ת .............. זיכוי  –הפעלה 

 490-ת ..... " השר  חתימת" – שכרות
"פס"ד עוזרי   –שכרות 

בערעור אינו סוף פסוק"  
 550-ת ...................... לקולא  –

 859-ת ... " עוזרי דין פסק" – שכרות
  – המתנה  דקות 15 – שכרות

  דקות 16  חלפו כי נטען
 865-ת .. זיכוי  – ספק  התעורר –

חודשי פסילה    24 – שכרות
  –הינו עונש לא מידתי 

 500-ת ......................... לקולא 
  אין – ג "מק 290 – שכרות

  – להרשעה הצדקה
 854-ת ..........................   זיכוי
  תעודת הוכחת  אי – שכרות

 875-ת ................. זיכוי  – בלון
  תעודת הוכחת  אי – שכרות

  אי  – זיכוישכרות – בלון
  – בלון תעודת הוכחת
 874-ת ........................... זיכוי 
  חוזרת הופעה  אי – שכרות

  התביעה  עדי של ונשנית
 877-ת .......................   זיכוי  –

  –אי החלפת פייה  –שכרות 
ביקורת על הגשת כתב  

 563-ת ............ זיכוי  –האישום 
  –אי החלפת פייה  – שכרות

 495-ת ........................... זיכוי 
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אי הקפדה על   – שכרות
'  מסמעורבות   –הכללים 
 513-ת ............ זיכוי  –שוטרים 

אין הצדקה להגיש   – שכרות
מות עד  כתבי אישום בכ

)כן לא   גמק" 290
 511-ת .... זיכוי  –( פייההוחלפה 

אין הצדקה   –שכרות 
  –להטלת מאסר מותנה 

 531-ת ......................... לקולא 
אין התאמה בין   –שכרות 

תהליך עריכת הבדיקות  
עפ"י המדריך להפעלת  
הינשוף לבין הוראות  

 478-ת ........... לחומרה   –החוק 
אין להרשיע   –שכרות 

בנהיגה תחת השפעה  
ם  כאשר המאפיינים אינ

 1104-ת .............. חד משמעיים 
אין להרשיע כאשר   –שכרות 

הפער עולה על עשרה  
אחוז בתוצאות בדיקה  
שמבצע מכשיר הינשוף  

 1752-ת ....................... זיכוי  –
אין לקבוע השפעה   –שכרות 

עפ"י כמות האלכוהול  
בגופו של נאשם מבלי  

   479-ת ................... שזו נבדקה 
על נטילת   איסור – שכרות

דגימת שתן מנהג  
מחוסר הכרה לאחר  

 498-ת ............... דרכים  תאונת
איסור שימוש   –שכרות 

יש להוכיח   –ברכב 
שהבעלים עשה "כל  

שביכולתו" למנוע את  
אין די   –ביצוע העבירה 
 1752-תלחומרה -בהנחיה כללית

איסור שימוש   – שכרות
  המדובר כאשר  –ברכב 

בכמות לא גבוהה ועבר  
נקי ניתן להורות על  

ביטול איסור השימוש  
 496-ת ............. לקולא  –ברכב 

איסור שימוש   –ות שכר
   468-ת ........... לחומרה  –ברכב 
  –אלכוהול בדם  –שכרות 

עדת   –בדיקה במעבדה 
תביעה אשר העבירה  
את הדם לבקבוקונים  
  –לא התייצבה לחקירה 

 1606-ת .......................... זיכוי 
בדיקה בינשוף   –שכרות 

   471-ת .. זיכוי  –בניגוד להנחיות 
בדיקת כיול לא   –שכרות 

נעשתה במקום בו  
נעשתה הנשיפה ולא  

 474-ת ... זיכוי  –דקות  15לפו  ח
  מאפיינים בדיקת  – שכרות
  בנהיגה אישום –

  לצרף יש – בשכרות
  ולהזמנה האישום לכתב
  מיד  לנהג הנמסרת   לדין

  בדיקת לאחר  ובסמוך
  כי אזהרה השכרות
  המאפיינים בדיקת
  כראיה לשמש  עשויה
  הוכחת לצורך נגדו

  לציין  יש בנוסף. אשמתו
  בתום  האישום בכתב
  כי ותהשכר  בדיקת
  הנאשם  של זכותו

 908-ת לקולא  – ד"בעו  להיוועץ 
בדיקת מאפיינים   –שכרות 
   477-ת ........................ זיכוי  –

  מאפיינים בדיקת  – שכרות
 880-ת ...................... מתנדב  –
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בדיקת מאפיינים    –שכרות  
ספק אם ניתן    –

להרשיע בשכרות ע"פ  
בדיקת מאפיינים בלבד  

וזאת לאור ביטול  
הלכת עודה ע"פ תיקון  

לפקודת התעבורה  
 1107-ת ..... זיכוי   –  2005ת  משנ 
  בדיקת מעבדה   –  שכרות 
לצורך הרשעה    –

בנהיגת רכב בשכרות  
ותחת השפעת סמים  
על סמך חוות דעת  
לפיה דגימת שתן  

מכילה שאריות סם,  
על התביעה להוכיח  
כי הדגימה שנלקחה  

מהנאשם היא זו  
שלגביה ניתנה חוות  

הדעת, כאשר יש חשש  
שהדגימה הוחלפה  
בדגימה שנלקחה  

 1401-ת ........... לקולא -מאחר 
  אחד בהעדר  – שכרות

 900-ת ............ זיכוי  – הפלטים
בהעדר אישור   –שכרות 

רפואי לנטילת דגימת  
הבדיקה אינה   –הדם 

 477-ת ............ לקולא   –קבילה 
בהעדר חתימת   –שכרות 

  –השר וליקויים נוספים 
זיכוי בעקבות טענה  

 478-ת ...................... מקדמית 
ביטול כתב אישום   –שכרות 
  –השתק שיפוטי  –

  –מק"ג  290-פחות מ 
 536-ת ......................... לקולא 

בית המשפט   –שכרות 
לתעבורה מונחה ע"י  
בית המשפט המחוזי  

אשר זיכה נאשם לאור  
פסק דין ההרכב )עוזרי(  

 547-ת ......................... זיכוי  –

תעודת בלון   –בלון  – שכרות
משכפר הנאשם   –

בתקינות מכשיר הינשוף  
ובכיולו, מוטל על  

התביעה להוכיח את  
התקינות, בין היתר  

תעודת   באמצעות הגשת
משהדבר לא   –הבלון 

נעשה ובהעדר ראיות  
אחרות המעידות על  

 1601-ת ............... זיכוי -שכרות
 תעודת בלון – בלון – שכרות
ניתן בכל תיק מסוג  –

זה לדרוש הגשת  
תצהיר של נותן תעודת  
הבלון ועם הגשתו ניתן 
לעמוד על זכות הנאשם  

  – לזמנו לעדות מחו"ל
 2137-ת ........................ לקולא 

עדות   –בלון הכיול  –שכרות 
 577-ת . לקולא  –שמיעה כפולה 

  –בלון הכיול  –שכרות 
רישום הערך על הבלון  
הינו "רשימה מוסדית"  

 576-ת .................... לחומרה  –
  – הכיול  בלון – שכרות

,  הבלון  על הערך  רישום
  רשימה" הינו האם

  השאלה –" מוסדית
  המשפט  בבית תידון 
 883-ת .............. בהרכב  העליון

גלופין   –גלופין  – שכרות
 503-ת ......... שכרות קלה  הינה 
דגימת שתן או דם   –שכרות 
יש להוכיח חשד סביר   –
 565-ת ...................... לקולא  –

  אישום כתב הגשת – שכרות
  – בשנית שנמחק
 862-ת ......................   לחומרה

  יהחמרה ע" – שכרות
  חותפ  –ערכאת ערעור 

 496-ת .......... מעונש המינימום 
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  – ברכב  הירדמות – שכרות
 1259-ת לחומרה  – להרשיע  ניתן
  ולאחריה הכשלה – שכרות

  של זמן בפער בדיקה
  – מים ושתיית דקה
 872-ת ............................ זיכוי 
המדיניות לאור   –שכרות 

פסק הדין בעניין ההרכב  
 537-ת ...................... לקולא  –

דקות    14המתנה    –שכרות  
לתחילת הבדיקה על  

נפסלה    אף שהנשיפה 
ובספק לגבי תקינות  

 1110-ת ........ זיכוי    –המכשיר  
הנאשם זכאי   –שכרות 

לקבל דגימת דם לאשש  
טענתו כי לא היה  

 1896-ת ..................... שיכור
  –הסדר טיעון  –שכרות 

כיוון שהעונש בהסדר  
 564-ת ............ זיכוי  –קל מידי 

  –הסדרי טיעון  –שכרות 
 549-ת .. לקולא  –"פס"ד עוזרי" 

הסכנה שבהרשעה   –שכרות 
 529-ת . לקולא  –מך נשיפה על ס
 586-ת . זיכוי  –העדר כיול  –שכרות 
העונש הראוי   –שכרות 

  –בעבירת שכרות 
הפחתה מתק'  

 473-ת .................... המינימום 
לתיקון   הצעה  – שכרות

החוק מטעם וועדת  
התייחסות   –התעבורה

לכמות האלכוהול  
  –ומידת ההשפעה 

 498-ת ......................... לקולא 
  בעונש הקלה – שכרות

  הסדר  למרות בערעור
  בגין, שכובד עוןהטי

  בנסיבות החמרה
 904-ת ........   לקולא –האישיות

הקלה בעונש לאור   –שכרות 
פסק הדין ההרכב  

 532-ת .................... בירושלים
הרשעה ב"תחת   –שכרות 

השפעה" לאור פסק דין  
 543-ת ... לקולא  –עוזרי בהרכב 

הרשעה בנהיגה   – שכרות
  מידת –תחת השפעה 

 516-ת ............. העונש )לקולא( 
הרשעה בנהיגה   –שכרות 
חת השפעת משקאות  ת

משכרים וזיכוי מנהיגה  
 468-ת .......................בשכרות 

הרשעה שלא ע"פ   –שכרות  
די    –בדיקה מדעית  

באמירה מפלילה בצרוף  
ריח אלכוהול חזק ודבר  

  –מה כדי להרשיע  
 1109-ת ..................... לחומרה 

השוטרים שיקרו   –שכרות 
הרשיון   –לגבי השעה 

 486-ת ......................... הוחזר 
נהיגה    –השפעה  – שכרות

  משקאות תחת השפעת 
עונש  ה  –לכוהולים א

חודשי   11הראוי אינו 
 504-ת ............ לקולא  –פסילה 

השפעת אלכוהול   –שכרות 
–נהיגה תחת השפעה  –

 468-ת ......................... לקולא 
השפעת אלכוהול   –שכרות 

 1604-ת .......... לפי הכמות בדם 
  תחתהתנהגות " – שכרות

בהיעדר   –" השפעה
בדיקה מדעית, לא  

מוצדק להרשיע בנהיגה  
בשכרות למרות  

  בגרימתההרשעה 
  –התוצאה הקטלנית 

 493-ת ........................... זיכוי 
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אי הבאת   –זיהוי  –שכרות 
  –עד ע"י התביעה 

  –רישום בלשון רבים 
  –ספק לגבי הזיהוי 

 1110-ת .......................... זיכוי 
זיכוי   –זיכוי  – שכרות

  בנהיגהלמרות הודייה 
בשכרות עקב הגנת  

 494-ת ......................... שכרות
זיכוי מעבירת   –שכרות 

 475-ת .. הריגה למרות השכרות 
  –ועצות זכות ההיו –שכרות 

זיכוי   –פגיעה בזכות 
מעבירת הסירוב  
 547ת ..............לבדיקת שכרות 

בין רגע   –זמנים  –שכרות 
עצירת הרכב ועד  
לבדיקה במכשיר  

הינשוף יש להוכיח כי  
  –דקות לפחות  20חלפו  
 1595-ת .......................... זיכוי 
להקפיד   חובה – שכרות

במילוי תנאי ההפעלה  
 497-ת ................... של הינשוף 

חובת המתנה של    –שכרות  
לא ניתן    –דקות    15

לצבור זמני המתנה של  
שוטרים שונים  

ובהיעדר תיעוד מלא  
של פעולות השוטרים  
  –לא מוצדק להרשיע  

 1112-ת ......................... זיכוי 
חזקת נהיגה   –שכרות 

עזב המקום   –בשכרות 
לאחר שסרב לבדיקת  
נשיפון וטרם שנדרש  

לא   –להיבדק בינשוף 
ניתן להרשיעו בנהיגה  

 1113-ת .......... זיכוי  –בשכרות 
חריגה מעונש   – שכרות

המינימום לאור נסיבות  
 2134-ת .........לקולא  – אישיות

חריגה מעונש   – שכרות
המינימום לאור נסיבות  

 2134-ת ......... לקולא  – אישיות
"זמנים"   –וף ינש –שכרות 
בדיקת מאפיינים לא   –

 466-ת .............. זיכוי  –תקינה 
  בדיקה – ינשוף – שכרות

  עליה לסמוך ניתן שלא
  כראיה תשמש לא

  – נסיבתית או מצטברת
 882-ת ........................... זיכוי 
דיון   –ינשוף  –שכרות 

בשאלת המשמעות  
כאשר קיים פער העולה  

  –ל  IR1בין  10%על 
EC2 –   הזיכוי ב"אין

להשיב לאשמה" בוטל  
תיק הוחזר לחידוש  וה

 1605-ת .......... לחומרה  –הדיון 
הטכנאי   –ינשוף  –שכרות 

כיוונן חיישן במכשיר  
למרות שעל פי  

ההוראות היה אמור  
להחליפו עקב ליקוי  

 523-ת ........... זיכוי  –שהתגלה 
המכשיר   –ינשוף  – שכרות

 512-ת . לקולא   –לבדיקה  נמסר
השוטר   –ינשוף  –שכרות 

  –דק'  15לא המתין 
 487-ת ........................... זיכוי 
חובת   –ינשוף  –שכרות 

  –דקות  15המתנה של 
  20יש להוכיח שחלפו 
דקות לפחות מרגע  
העצירה עד לרגע  

 1116-ת ........... זיכוי  –הבדיקה 
חובת   –ינשוף  –שכרות 

  –דקות  15המתנה של 
לא ניתן "לחבר זמנים"  
כאשר מדובר במספר  
שוטרים, ללא תיעוד  

 1115-ת .... זיכוי  –זמנים מדויק 
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ר נייר  חוס –ינשוף  –שכרות 
   483-ת ........... זיכוי  –במדפסת 

לא הוגשה   –ינשוף  –שכרות 
 578-ת ....... זיכוי  –תעודת כיול 

לא הוכח   –ינשוף  – שכרות
  –כי נבדק תקופתית 

 505-ת ............................ זיכוי 
לא    –  ינשוף   –  שכרות 

הוכחה רשומה  
התצהיר    –  מוסדית 

שהוגש נעשה לא על  
ידי יצרן של אותו  

בלון ולכן לא הוכחה  
הרשומה המוסדית על  

הלכת שרביט    פי 
ובנוסף המדובר  
בתצהיר שאינו  

  קונסולרי כנדרש בדין 
 1414-ת ......................זיכוי   –

  לא – ינשוף – שכרות
הוכחה תקינות המכשיר  

 489-ת ......................... זיכוי  –
פער בין    –  ינשוף   –  שכרות 

בין    10%  –  הבדיקות 
  –  שני סוגי הבדיקות 

לא התקבלה הטענה  
לפיה הבדיקה פסולה  

  –  וזאת באמרת אגב 
 1404-ת .................... לחומרה 

תקלה   –ינשוף  –שכרות 
 570-ת ............ זיכוי  –במכשיר 

-"זמנים"-ינשוף –שכרות 
בדיקת המאפיינים  

)הלא תקינה( נעשתה  
-לאחר בדיקת הנשיפה 

   465-ת ............................ זיכוי 
  –הפרעות -ינשוף –שכרות 

  –העדר הסבר מספק 
 1113-ת .......................... זיכוי 
יש להטיל את   –שכרות 

 575-ת .. לחומרה  –עונש החובה 

  פסילהיש להטיל  – שכרות
צרה מעונש המינימום  ק

 495-ת ..... במקרים המתאימים 
כאשר הינשוף   –שכרות 

מופעל שלא על פי  
ההנחיות, אין לקבל  

 538-ת ............ זיכוי  –ממצאיו 
  –כמות גבוהה  –שכרות 

 523-ת ... לקולא   –מידת העונש 
-כמות הפחותה מ –שכרות 
מק"ג בעקבות   400

 542-ת ....... זיכוי  –פס"ד עוזרי 
-כמות הפחותה מ –שכרות 
ק"ג בעקבות  מ 400

 543-ת ....... זיכוי  –פס"ד עוזרי 
כמות השתייה   –שכרות 

 479-ת ................ המקסימלית 
כתב האישום אינו   –שכרות 

 521-ת ...... זיכוי  –מגלה עבירה 
כתב האישום   –שכרות 

משלא הוגש   –בוטל 
ערעור לא ניתן להגישו  

 585-ת ............ לקולא  –מחדש 
לא הוכח כי   –שכרות 

 466-ת ...... זיכוי  –הוחלפה פיה 
  כי הוכח  לא – שכרות

  סתירה  – פיה הוחלפה
  – המאפיינים בבדיקת

 888-ת ........................... זיכוי 
לא הוכח כי   –שכרות 

הוחלפה פיה לאחר כל  
 477-ת ............... זיכוי  –נשיפה 

  כי הוכח  לא – שכרות
  – שנהג הוא הנאשם

 905-ת ........................... זיכוי 
  הוסברה   לא – שכרות

  –משמעות הסירוב 
בדיקת המאפיינים  

 489-ת .............. זיכוי  –תקינה 
הגיש  לא ניתן ל –שכרות 

תעודת בלון ללא חקירת  
 550-ת .... לקולא  –נותן התע"צ 
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  להרשיע ניתן  לא – שכרות
  תחת רכב בנהיגת
  כאשר אלכוהול השפעת
  בעבירה הינו  האישום

  מבלי בשכרות נהיגה של
  בדבר הוזהר שהנאשם
  להרשיעו  האפשרות
  ד"פסה – אחרת בעבירה
 885-ת . לקולא   – בוטל המרשיע

לא ניתן להרשיע   – שכרות
  סמךרות על בשכ

מאפיינים כאשר ניתן  
לבדוק את הנאשם  

 502-ת .............. זיכוי  –מדעית 
לא ניתן להרשיע   –שכרות 

ע"ס בדיקת מאפיינים  
אלא אם השוטר הודיע  

לנבדק על תוצאות  
הבדיקה ועל זכותו  

לבצע בדיקת דם באופן  
 565-ת ................. זיכוי  –פרטי 
לא ניתן להרשיע   –שכרות 

עפ"י הינשוף בעבירה  
מת  שנעברה טרם חתי

 487-ת ................. זיכוי  –השר 
לא ראוי לשפוט   –שכרות 

בהעדר בעבירת שכרות  
 1608-ת .................... לקולא  –

ליקויי החקיקה   –שכרות 
בנושא מצדיקים הטלת  

עונשים קלים מעונש  
 483-ת .................... המינימום 

אין   –מאסר  –שכרות 
להטיל מאסר בעבירה  
מסוג אחריות קפידה  

אלא אם הוכחה  
מחשבה פלילית או  

 517-ת ...........לקולא   –רשלנות 

  לא  – מאפיינים – שכרות
  בנהיגה להרשיע  ניתן
  בהסתמך השפעה תחת
  חלקי   כישלון על

  – מאפיינים בבדיקת
 881-ת ........................   לקולא

  לא  – מאפיינים – שכרות
  בנהיגה להרשיע  ניתן
  בהסתמך השפעה תחת
  חלקי   כישלון על

  – מאפיינים בבדיקת
 881-ת ......................... לקולא 

  –מאפיינים  –שכרות 
מאפיינים תקינים  

בוהה  בשכרות ג
מעוררים ספק לגבי  

 539-ת .... זיכוי  –דיוק המדידה 
  ניתן  – מאפיינים – שכרות

  בשכרות להרשיע
  בדיקת על  בהסתמך

  ללא  גם המאפיינים
  – ינשוף ממצאי
 887-ת .......................לחומרה 

מאפיינים גרועים   – שכרות
  –חריף  אלכוהולריח  –

  –ללא בדיקה מדעית 
  –אין די בכך להרשעה 

 511-ת ........................... זיכוי 
נות מכשיר  מהימ – שכרות

 503-ת ........................ הינשוף 
  –מידת העונש  – שכרות

 488-ת ......................... לקולא 
  290 –מנהלית  –שכרות 

אין הצדקה   –מק"ג 
 517-ת ....................... לפסילה 

  550 – מנהלית  – שכרות
הפסילה   –מיקרו גרם 

 490-ת .........................קוצרה 
אין   –מנהלית  –שכרות 

הצדקה לפסילת  
מנהלית בשכרות  

 532-ת .... מק"ג  400-הפחותה מ
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פסילה  ה –מנהלית  –שכרות 
  –בוטלה בגין ליקויים 

 534-ת ......................... לקולא 
ת  כמו –מנהלית  –שכרות 

  –מק"ג  290-הפחותה מ
אין הצדקה לפסילה  

 519-ת .......... לקולא  –מנהלית 
סיוג   –מנהלית  –שכרות 

פסילת השלושים יום  
 518-ת .... לקולא  –לרכב עבודה 

מנת משקה ודרגת   – שכרות
 503-ת ......................... שכרות

  התנהגות  – מעצר – שכרות
  – בסירו – פרועה
  – בעבר  קודמת שכרות

  נוסף  שכרות תיק
  למרות  – מותנה ומאסר

  הבית מעצר בוטל זאת
  את  לאיין ניתן –

  פסילת  י"ע  המסוכנות
 890-ת .. לקולא  – הנהיגה  רשיון

  של מרווח טעות  – שכרות
 499-ת .............. זיכוי  –הינשוף 

  –משך העיכוב  –שכרות 
 1897-ת .................... לקולא 

נדחתה בקשה   –שכרות 
להארכת מועד להגשת  
ערעור בעקבות "פסק  

 537-ת .. לחומרה   –דין ההרכב" 
  סירוב – צעיר נהג – שכרות

  יוצר אינו  – לנשיפון
  חיוב   המצדיק חשד

 1260-ת ... לקולא  – דם בבדיקת
  –נהיגה בשכרות  –שכרות 

אינה פוטרת מתשלום  
 467-ת .................... נזקי רכוש

נהיגה בשכרות   –שכרות 
אירוע שלישי ובעת  

  –ללא מאסר  –פסילה 
 520-ת ......................... לקולא 

נהיגה לפני זמן   –שכרות 
  –הספיגה המקסימאלי 

 485-ת ..... יכוי ז –כמות גבולית 

נהיגה תחת   –שכרות 
לא התבקשה    –השפעה 

  –בדיקת מאפיינים 
 478-ת ........................... זיכוי 
נהיגה תחת   – שכרות

מידת העונש   – השפעה
 490-ת ...................... לקולא  –

  תחת נהיגה  – שכרות
  העונש מידת – השפעה
 871-ת ........................   לקולא

  משטרהה  נוהל – שכרות
  לשכרות חשד אכיפת"ל

 863-ת ...................... " בנהיגה
  –נזקי רכוש  –שכרות 

הנהיגה תחת השפעת  
אלכוהול אין בה כדי  
לפטור את המבטחת  

 1755-ת ............. מחבות נזיקית 
ניסוי לבדיקת   – שכרות

 501-ת .. הינשוף אמינות מכשיר  
נסיבות    –  שכרות 

הודיה לא    –  מיוחדות 
עבר    –  בהסדר 

  –  תעבורתי תקין 
י  הקלה בעונש מבל 

שהוחלף סעיף  
 1405-ת ...... לקולא   –  האישום 

  –נסיבות מיוחדות  –שכרות 
 583-ת ... לקולא  –נסיעה קצרה 

  מיוחדות נסיבות – שכרות
 894-ת . לקולא  – בעונש להקלה

  – בחניה נסיעה – שכרות
  אין  – זז הרכב אם ספק

  – לסירוב רלוונטיות
 868-ת ........................... זיכוי 
  –נסיעה קצרה  –שכרות 

 546-ת .. לקולא  –סיבה להקלה 
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נתנה רשות ערעור   –שכרות 
התיק הוחזר לבית   –

משפט לתעבורה, לאחר  
שבוטל פסק הדין  

המחוזי, אשר בו הוטל  
עונש של שנתיים פסילה  

 558-ת .......................... בפועל 
עקב הליך   –סיוג  –שכרות 

 517-ת ........... לקולא  –שיקומי 
סיוג פסילת רשיון   – שכרות

  תוםהנהיגה עד 
  –ההליכים, רק בלילה 

 492-ת ......................... לקולא 
  סומנו" – סירוב – תשכרו

  –" V ב האפשרויות  כל
 860-ת ............................ זיכוי 
אין די    –סירוב    –שכרות  

בכישלון בנשיפה כדי  
להרשיע נאשם  

בסירוב להיבדק  
הנאשמת    –בינשוף  
ערעור    –  זוכתה 

  –  המאשימה נדחה 
 1406-ת ...................... לקולא 

  די  אין – סירוב – שכרות
  כדי בנשיפה בכישלון
  בסירוב נאשם  להרשיע
  – בינשוף להיבדק
 1260-ת ....................... לקולא 

אין   –סירוב  –שכרות 
הצדקה לחייב את הנהג  
בבדיקת נשיפה, לאחר  
  –שנפגע בתאונת דרכים 
ניתן לחילופין לבצע  

 568-ת ....... לקולא  –בדיקת דם 

אין   –סירוב  –שכרות 
לראות בהטלת מימיו  
של הנאשם כסירוב  
שבעטיו מוצדק היה  

שלא לאפשר לו להיבדק  
ואין הצדקה בנסיבות  

ע על פי  אלו להרשי
  –בדיקת מאפיינים 

 1117-ת .......................... זיכוי 
אסטמה   –סירוב  –שכרות 
 574-ת ........................ זיכוי  –

  אסטמה – סירוב – שכרות
 860-ת ........................ זיכוי  –

  אסטמה – סירוב – שכרות
  הרשיון – מנהלית –

 857-ת ............ לקולא   – הוחזר
ביקש   –סירוב  – שכרות

בדיקת דם ולא ניתן לו  
 504-ת ........................ זיכוי  –

  ביקש –סירוב  – שכרות
בדק בתחנה ולא  להי

מעצר שלא   –מחוץ לה 
הסבר מספק    אין –כדין 

 510-ת ........................ זיכוי  –
  ביקש – סירוב – שכרות

  שמולאו  לאחר  להיבדק
  לו אופשר ולא  הטפסים

 909-ת ........................ זיכוי  –
הנאשם   –סירוב  –שכרות 

ביקש להיבדק בבדיקת  
  –השוטר סרב  –דם 

סיבה להקלה  
  –משמעותית בעונש 

 561-ת ......................... לקולא 
העדר   – סירוב – שכרות

הסבר של משמעות  
 2137-ת ......... זיכוי  – הסירוב

העדר   – סירוב –שכרות 
 1118-ת ............. זיכוי  –פלטים 

התעורר   –סירוב  –שכרות 
ספק לגבי ההסבר על פי  

 545-ת ... זיכוי  –הטפסים בלבד 
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  חזקה – סירוב – שכרות
  ניתנת לא  – שבדין

  בדיקה י"ע)  לסתירה
 898-ת ....... לחומרה  –( חיצונית

  חזרה – סירוב – שכרות
 873-ת ............. זיכוי  – מסירוב

  –חרטה  –סירוב  –שכרות 
 540-ת ............................ זיכוי 
חריגה   – סירוב – שכרות

מעונש המינימום לאור 
 2136-ת ......... לקולא -עבר נקי

יש   –סירוב  –שכרות 
לאפשר להיבדק אם  

החשוד חזר בו  
מהסירוב תוך זמן קצר  

 572-ת ...................... לקולא  –
  לזמן  יש – סירוב – שכרות

   869-ת .......... לקולא  – לחקירה
כישלון   –סירוב  –שכרות 

בנשיפה אינו יוצר חזקה  
  –אוטומטית לסירוב 
לעתים יש מקום  

לאפשר בדיקת דם  
באשר יש להגיע לחקר  

חתור  האמת ולא ל
כאשר יש   –להרשעה 

טענה אודות מניעה  
רפואית אין הצדקה  

בנוסף   –להתעלם ממנה 
יש ליטול בדיקת נשיפה  
תוך שמירה על כבודו  

 1118-ת ....... זיכוי  –של הנבדק 
לא   –סירוב  –שכרות 

 480-ת .............. זיכוי  –הוסבר 
לא   –סירוב  – שכרות

 501-ת .............. זיכוי  –הוסבר 
לא   –סירוב  –שכרות 

הוסברה משמעות  
 522-ת ............. זיכוי  –ירוב הס
מידע   –סירוב  –שכרות 

אין בו   –מודיעני חסר 
לבסס חשד סביר לצורך  

 1755-ת ... זיכוי  –בדיקת סמים 

נשיפה   –סירוב  –שכרות 
לא ניתן    –אסורה 

  –להסיק ממנה סירוב 
 1124-ת .......................... זיכוי 
  סתירה – סירוב – שכרות

  – השוטרים בעדות
  הינם כי  שנקבע למרות

  זיכוי – מהימנים
 903-ת ..........   לקולא  – רעורבע
  –עבר נקי  –סירוב  – שכרות

 506-ת ............... להקלה סיבה 
פלט  – סירוב – שכרות

הכיול של מכשיר  
  הינשוף באיכות גרועה

לא ניתן לסמוך עליו   –
לצורך הוכחת הכשלת  

הבדיקה בעבירת  
 2137-ת ......... זיכוי  – הסירוב

פלט  – סירוב – שכרות
הכיול של מכשיר  

  הינשוף באיכות גרועה
ליו  לא ניתן לסמוך ע  –

לצורך הוכחת הכשלת  
הבדיקה בעבירת  

 2137-ת ........... זיכוי  – הסירוב
תקינות   – סירוב – שכרות

משלא הוכחה   – מכשיר
  – תקינות המכשיר

הכישלון בבדיקה לא  
 2137-ת זיכוי  – מלמד על סירוב

תקינות   – סירוב – שכרות
משלא הוכחה   – מכשיר

  – נות המכשירתקי
הכישלון בבדיקה לא  

 2137-ת ... זי  – מלמד על סירוב
המשטרה   בסירו –שכרות 

 464-ת ...... זיכוי  –לבצע בדיקה 
לא הוסבר  –סירוב  – שכרות

 501-ת .......... זיכוי  –ולא נדרש 
  – להיבדקסירוב  – שכרות

בהשלכה ממעצר בלתי  
 497-ת ........................... חוקי 
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  –סירוב להיבדק  –שכרות 
יש לאפשר היוועצות  

ו"ד וכן יש לאפשר  בע
לחשוד שחזר בו  

  –מסירובו להיבדק 
 577-ת ......................... לקולא 

  –סירוב להיבדק  –שכרות 
טופס   –לא הוסבר 

  –מאפיינים: מתנדנד 
 464-ת ............................ זיכוי 
  להיבדק סירוב – שכרות

  במכשיר  ולא בנשיפון
  מנהיגה זיכוי – הינשוף
 867-ת ....................... בשכרות 

בדיקת    –  סמים   –  שכרות 
אפשרות    –  מעבדה 

טיפול  לטעות אנוש ב 
 1402-ת ....... זיכוי   –  בדגימות 

  היעדר – סמים – שכרות
  באזור  המצאות – חשד
  סמים  נמכרים שבו
  – חשד מקימה   אינה
 884-ת ............................ זיכוי 
  העדר – סמים – שכרות

  שעצר השוטר  י"ע חשד
  ניתן  לא, ככלל –
  שוטר  י" ע" להלבינו "

  – בזירה נכח שלא אחר
 1263-ת .. זיכוי  –" מועבר חשד"

  חשד   –  סמים   –  שכרות 
מידע המקבל    –  סביר 

רושם הדוח מגורם  
אחר, אינו חשד סביר  
המתעורר בשטח על  
בסיס התנהגותו של  
הנהג או אינדיקציות  

אחרות, הנחשפות  
בפני השוטר ובנוסף  

משלא הוצג בפני  
ביהמ"ש המידע  

המודיעיני שעל פיו  
פעל השוטר, לא ניתן  

לבדוק אם המידע  
  –  מקים חשד סביר 

 1410-ת ......................... זיכוי 
לא   –סמים  –שכרות 

אופשר לנאשם להתייעץ  
עם עו"ד למרות בקשתו  

אין להרשיעו בסירוב   –
 534-ת ............ זיכוי  –להיבדק 

מידע    –  סמים   –  שכרות 
  –  מודיעיני חסוי 

בהעדר נתון לגבי  
המועד בו נמסר  

לא ניתן    –  המידע 
לבדוק את  

הרלוונטיות של  
המידע למועד בו  

נדרש הנאשם לבצע  
 1409-ת ... זיכוי   –  בדיקת שתן 

  נטילת – סמים – שכרות
  ממחוסר שתן  דגימת
  פולשני  תהליך – הכרה
  – האדם בכבוד פוגע

 870-ת ......................... לקולא 
  ניתן – סמים – שכרות

  חזקת  את לסתור
  הבאת י" ע ההשפעה 

 879-ת ............ לקולא   – ראיות
  – סרוב – סמים – שכרות

 879-ת ....   זיכוי – מסרוב  חזרה
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קנביס   –סמים  –שכרות 
הגנה מן הצדק   –רפואי 

 1758-ת ....................... וי זיכ –
תוצאות   –סמים  –שכרות 

הבדיקה נפסלו בהעדר  
 1125-ת .......... זיכוי -חשד סביר

יש לאפשר   –סרוב  –שכרות 
 526-ת ......... זיכוי  –בדיקת דם 

  עדויות בין סתירה – שכרות
 876-ת .......... זיכוי  – השוטרים

עבירת הסירוב,   –שכרות 
חזקת השכרות, סע'  

ד)א( לפקודת  64
התעבורה ]נוסח חדש[,  

ניתוח   – 1961-תשכ"א
קיימת   –סעיפי החוק 

חובה ליידע את החשוד  
 580-ת .... בדבר עונש המינימום 

  305כמות של   עד – שכרות
אין להרשיע   גמק"

 491-ת ............ בשכרות בנהיגה 
עדות שמועה   –שכרות 

 583-ת ........... זיכוי  –"כפולה" 
  הפחתה – עונש – שכרות

  המינימום   מעונש
  נסיבות  – בערעור
 901-ת ........... לקולא  – אישיות 

כמות   –עונש  –שכרות 
פסילת רישיון   –גבוהה 
  –פחות משנה   –הנהיגה 
 572-ת ......................... לקולא 

ענישה   –עונש  –שכרות 
הגנה מן    –מקובלת 
ביטול פסק דין   –הצדק 
 1759-ת .......... לקולא  –בהעדר 

  –עונש המינימום  –שכרות 
ההסדר הנורמטיבי  

 480-ת .......................... החסר 
  –עונש המינימום  –שכרות 

יש לקבוע מדרג ולהקל  
 518-ת .. לקולא   –בכמות נמוכה 

  –עונש מינימום  –שכרות 
  –החמרה בערעור 

 518-ת .......................לחומרה 
  – מינימום עונש – שכרות

  ממנו לחרוג  ניתן
  מיוחדות  בנסיבות
  – הדין  בפסק שיפורטו
 890-ת ......................... לקולא 

  – מינימום עונש – שכרות
  – קשות אישיות נסיבות
  בערעור קוצרה הפסילה

 895-ת .....................   לקולא  –
של  עונש מינימום  –שכרות 

פסילת רשיון נהיגה  
  –למשך שנתיים בפועל 

 548-ת .................... "חוק רע" 
  –ענישת מינימום  –שכרות 

רשימת נסיבות  
 556-ת ......... לקולא  –מיוחדות 

  בצד הרכב  עצירת – שכרות
  – הנאשם ביוזמת הדרך
  להתחשבות סיבה
 1264-ת ........... לקולא   – בעונש
  –מהמותר  5פי  –שכרות 

המאסר שהוטל בוטל  
 516-ת ........... לקולא   –בערעור 

בהיעדר   –פייה  –שכרות 
  –הוכחת החלפת פייה 

 548-ת ........................... זיכוי 
בהיעדר   –פייה  –שכרות 

החלפת פייה וכאשר  
המאפיינים טובים, אין  

מקום להגשת כתב  
 525-ת .............. זיכוי  –אישום 

פלט כיול מקורי   –שכרות 
 584-ת ........... זיכוי  –לא הוגש 

  –פסילה מנהלית  –שכרות 
כמות גבולית, הרשיון  

 486-ת ......................... הוחזר 
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  תום עד  פסילה – ותשכר
  מאפיינים – הליכים 
  625  כמות – גרועים

  נדחתה הבקשה – ג"מק
  ראייתיים ליקויים בגין

  בכך ובהתחשב
  בבדיקת שהכישלון
  מנכותו  נבע המאפיינים

 903-ת .....   לקולא  – המשיב של
פסילת    –שכרות  

נסיבות  -מינימום 
 1417-ת ..... לחומרה -מיוחדות 

  –פסק דין עקרוני  –שכרות 
ם על פי  ניתן להאשי

בדיקת ינשוף רק כאשר  
מק"ג   400התוצאה היא 

ומעלה ומכל תוצאה יש  
 526-ת ..... זיכוי  – 20%להפחית 

  התעבורה פקודת – שכרות
 870-ת ................   חוק הצעת –

  קנאביס רפואי   –  שכרות 
הניח כי מותר    –

  6לנהוג לאחר שחלפו  
  שעות ממועד השימוש 

 1418-ת ......................זיכוי   –
  – מוסדית רשומה  – שכרות

  ניתן  – ןבלו תעודת
  קבלת את להתנות
  מטעם  בתצהיר התעודה

 888-ת .....................   לקולא –
רשומה מוסדית    –  שכרות 

יש    –  להוכחת הכיול 
  לתמוך אותה בתצהיר 

 1419-ת ................... לקולא   –
  מקרים  רשימת – שכרות

  י"עפ  חובה קיימת בהם
  נהג   לזמן  המשטרה נהלי 

 869-ת ....................... לחקירה 
שימוש במכשיר   –שכרות 

לא מאושר ע"י  
 521-ת .......... זיכוי  –המשטרה 

  –שכרות גבוהה  –שכרות 
לא הוכרה הזכות  

  –לפיצוי בגין נזק רכוש 
 551-ת .......................לחומרה 

  –שכרות גבוהה  –שכרות 
  –נמצא ישן ברכב 

 1127-ת ........................ לקולא 
  כהגנה שכרות – שכרות

  הוכחת נדרשת כאשר
  התוצאה להגשמת כוונה

 899-ת .....................   לקולא –
  – שלישית שכרות – שכרות

  שנים 3-ל פסילה  – עונש
  – תנאי על  ומאסר
 1261-ת ........................ לקולא 

  –שכרות שניה  –שכרות 
הארכת מאסר על תנאי  

 1128-ת ........................ לקולא 
  –שכרות שניה  –שכרות 

  24-העונש הופחת ל 
  – 30חודשים במקום 

 1129-ת ....................... לקולא  
  –שכרות שניה  –שכרות 

סקירת פסיקה וענישה  
 1130-ת ..................... לקולא  –

שנתיים פסילה   –שכרות 
עונש לא מידתי   –בפועל 

 552-ת ...................... לקולא  –
שפיטה בהעדר   –שכרות 

אין   –בעבירת שכרות 
המדובר בעבירה קלה  

  –לכן פסה"ד בוטל 
 565-ת ......................... לקולא 

שרשרת סעיפי   –שכרות 
החוק לגבי החובה  

ליידע אודות משמעות  
הסירוב והסנקציה  

 1130-ת ........................ שבצדו
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  –תום הליכים  –שכרות 
מעידה   –מק"ג  1045

אין  –חד פעמית 
ערר  –מסוכנות 

  –נדחה המאשימה 
 1900-ת .................... לקולא 

  – הליכים  תום – שכרות
  בקשת – בראיות כרסום

  – נדחתה  המאשימה
 896-ת ......................... לקולא 

תחת השפעה   – שכרות 
  –החלפת הסעיף  –

 510-ת .... לקולא   –מידת העונש 
  – השפעה  תחת – שכרות

  אין, ככלל – עונש
  מעונש לחרוג הצדקה

  עונש  – המינימום
  הנהיגה רישיון פסילת
  3-ל בערעור קוצר

 902-ת .......... לקולא   – חודשים
  –  תעודת בלון   –  שכרות 

אי התייצבות עדים  
להוכחת הבדיקה  

  –  בתעודת הבלון 
דחיית בקשה להעידם  

  –  בוידאו קונפרנס 
בהעדר הסכם בין  
המדינות הנוגעות  

 1423-ת .......... לקולא   –  בדבר 
  –  תעודת בלון   –  שכרות 

חובת הוכחת תעודת  
בלון הכיול  

שבאמצעותו כויל  
דיון    –  מכשיר הינשוף 

 1421-ת ..................... בסוגיה 
לא   –תעודת בלון  –שכרות 

התקבלה    –הוגשה 
טענת "אין להשיב  

 1605-ת ....... לקולא   –לאשמה" 
  לא – בלון תעודת – שכרות

 883-ת .............. יכוי ז  – הוגשה

  –  תעודת בלון   –  שכרות 
לא הוכחה תעודת  

התקבלה טענת    –  בלון 
  –  אין להשיב לאשמה 

 1428-ת ......................... זיכוי 
  –תקינות המכשיר  –שכרות 
העדר הוכחת בדיקה  ב

תקופתית במעבדה  
 1607-ת .......... זיכוי  –מוסמכת 

שכרות גבוהה ומעורבות  
העונש   –כפירה  –בת.ד. 

 522-ת לחומרה  –הראוי מאסר 
  –מעצר  –שכרות חוזרת 

אין הצדקה למעצר  
ולחילופין יש לצמצם  
  –את שעות מעצר הבית 

 1132-ת ........................ לקולא 
אין נוהל   –שכרות סירוב 

ן  ברור לגבי משך הזמ
הראוי להתחשבות לגבי  

נהג הנמלך בדעתו  
ומסכים להיבדק  
  –בבדיקת אלכוהול 

 1898-ת ........................ לקולא 
לא הוסבר   –שכרות סירוב 

לנאשם שנכשל כי  
הכישלון עצמו עלול  
להחשב כסירוב ולכן  

  –עדיף שינסה שוב 
 1899-ת ....................... זיכוי
פסילת    –סירוב  –שכרות  

 1408-ת ....... לקולא –מינימום  
  –סירוב להבדק  –שכרות  
"טווח הזמנים  -ה חרט 

כל מקרה    –  הראוי" 
 1408-ת ............. לקולא -לגופו 

להיבדק   סירוב -שכרות
  –טרם אישור המכשיר 

 497-ת ........................... זיכוי 
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  לא חיפוש  – סמים– שכרות
  – חשד  עדרה – חוקי

  ולמרות  חשד בהעדר
  שתן דגימת שניתנה
   906-ת ........ זיכוי  – סם ונתגלה

  –מק"ג  400-שכרות פחות מ
אין להרשיע בנהיגה  

א בנהיגה  בשכרות אל
 587-ת ... לקולא  –תחת השפעה 

  –שכרות פסילת מינימום
   476-ת ...................... לחומרה  

  פחות מסוכנת  קלה שכרות
  דיבור תוך  רכב מנהיגת
 892-ת ........... לקולא  – בטלפון

 1404 ......................... קשה  שכרות
 1359 .................................שכרות
 484-ת ...............................שכרות
בדיקת  -שכרות 

כישלון  -מאפיינים 
  –  בבדיקת מאפיינים 

  –בעיה רפואית  
בנסיבות העניין לא  

מה הצדקה להרשעה  ק 
  –  בעקבות הכישלון 

 1403-ת ......................... זיכוי 
–ביטול פסק דין -שכרות

נוכח הענישה הנהוגה  
הפחותה מענישת  

 1754-ת ........ לקולא -המינימום
לא ניתן   –סירוב -שכרות

להרשיע בנהיגה  
בשכרות מכוח הסירוב  

כאשר נאמר לחשוד  
שאם יסרב ייחשב כמי  

שנוהג תחת השפעת  
 1123-ת ........... זיכוי -אלכוהול 

מי שנמלט   –סירוב -ותשכר
מהזירה טרם שהוסברה  

לו משמעות הסירוב  
להיבדק יחשב כמי  
  –שנהג רכב בשכרות 

 1123-ת ..................... לחומרה 
 1758-ת ................... סירוב -שכרות

מידע  -חשד  –סמים -שכרות
-מודיעיני ללא פירוט

 1596-ת .......................... זיכוי 
ניתוק קש"ס  -קטלני-שכרות

 471-ת .... בין השכרות לתוצאה 
בשפת   –תרגום -שכרות

הוסברו  לא  -הנאשם
לנאשם זכויותיו  

למרות שנבדק  -בשפתו
בינשוף ונמצא בגופו  

אלכוהול בכמות  
אסורה, נפסק כי עומדת  
-לנאשם הגנה מן הצדק 

 1761-ת .......................... זיכוי 
 1595-ת ............. שכר שופטים -שכר

חובה להסביר את   –של"צ 
  –משמעות צו השל"צ 

 463-ת ......................... לקולא 
ניתן להמיר חודש   –של"צ 

פסילת רישיון נהיגה  
של"צ וזאת  שעות  50-ב

על פי "המפתח  
שהמאשימה עצמה  

 1902-ת ........ לקולא  –קבעה" 
תרגום של"צ   –של"צ 

  250-לתקופת פסילה
שעות של"צ שוות  

לחודש פסילת רישיון  
 1761-ת ............ לקולא -הנהיגה

אינו תמרור ולכן, אינו   שלט
 1404 ........................... מחייב 

 1404 .......... חוק הדרכים  – שלטים
 1404 ................................ שלילה 
  להפחתת הזכות – שליש

(  מוקדם שחרור) שליש
  המאסר  עונש ממניין
  מוחלטת  זכות אינה

  שיקום תוכנית ובהעדר
  איון לצורך  המספיקה
  אין – המסוכנות

  מוקדם  לשחרור הצדקה
 1264-ת ................... לחומרה  –
 1405 .................................. שליש
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 1405 .......... עדות שמיעה   – שמיעה
 1405 ...................... מרחק  שמירת

 589-ת .................... שמירת מרחק 
פסילה עד תום   –שעות 

 589-ת ........................ הליכים 
התרה   –נהיגה  שעות
 1414 .... העבודה  בשעותנהיגה ל
 1415 .............. נהיגה ומנוחה  שעות
 1414 ......................... נהיגה  שעות
אחריות   –עבודה  שעות

 590-ת ......... לקולא  – המעסיק
 1413 ....... משא כבד  –עבודה  שעות
  השימוע – תרגום – שפה

נעשה בעברית. הנאשם  
דובר ערבית ולא שולט  

טען שהבין   –בעברית 
  יום 20-שמדובר ב

-פסילה מנהלית ולא ב 
לא הוקפד   –יום  30

להסביר לנאשם בשפתו  
 590-ת ......................... זיכוי  –

 1138 ................................ שפיטה 
 1415 ................................ שקיעה 
 1415 .................................... שקר

  –  שרות לתועלת הציבור 
ערכאת ערעור תוכל  
להחמיר בעונשו של  

נאשם אשר נדון  
לביצוע של"צ, גם אם  

סיים לרצות את  
 1436-ת ...... לחומרה   –  העונש 

 1415 ........... לתועלת הציבור  שרות
 1437-ת .................... שרשרת סם 

  –ות השתיקה זכ  –שתיקה 
הפרת זכות השתיקה  

תוך הסתת החשוד נגד  
ההודאה   –סנגורו 
 591-ת ...............זיכוי  –נפסלה 

 1416 ....... זכות השתיקה  – שתיקה
 592-ת .................... שתיקת נאשם 

 

 ש 
 
  ת 
 
 
 1441 ............................... " תובע"

ניתן להימנע    –תאגיד 
מהרשעת תאגיד  

במקרים חריגים וניתן  
להטיל צו מבחן או צו  

של"צ לצורך אי הרשעת  
 1610-ת ......... לקולא   –התאגיד 

 593-ת ......... קנס לתאגיד  – תאגיד
  מן  הגנה  – עצמית תאונה 

  – קשה פציעה – הצדק
  – בוטל האישום כתב

 923-ת ......................... לקולא 
 1417 ................................. תאונה 
  הפחתה  – דרכים תאונות

  הנפגעים במספר
  בתאונות וההרוגים

  – השנים לאורך  דרכים
 918-ת ......................... לקולא 

  ירידה  – דרכים תאונות
  במספר  קיצונית
 921 ............ לקולא  – ההרוגים

  מספר – דרכים תאונות
  דרכים בתאונות הרוגים
  למדינות ביחס בישראל
 918-ת ........... לקולא   – אחרות

  –ענישה   –תאונות דרכים 
"אין בהטלת עונש לא  
מידתי ואכזרי בעליל  
כדי לסייע ולו בפסיק  
במלחמה בנגע תאונות  

 594-ת ..................... הדרכים" 
  – פיצויים  – דרכים תאונות

  תאונת הגדרת הגבלת
  הפיצויים בחוק  דרכים
  – דרכים תאונות לנפגעי
 918-ת .......... לחומרה  – נזיקין

 1437 ........ דרכים קטלניות  תאונות
 1427 ..................... דרכים  תאונות

 593-ת ................... תאונות דרכים 
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 1417 .......... אזרחי  –דרכים  תאונת
 594-ת .......... בוחן  –תאונת דרכים 

  היעדר –דרכים  תאונת
הקשר הישיר בין צבירת  

  קודמות הרשעות 
  –קטלניות  .לגרימת ת.ד

 593-ת ......................... לקולא 
  זכות  – דרכים תאונת

  לא המעורב   – קדימה
  – הראיה בשדה  היה
 916-ת ............................ זיכוי 
  חבלות – כיםדר תאונת

  אישיות  נסיבות – קשות
 920-ת .. בערעור  בעונש הקלה –
  של  חבלות – דרכים תאונת

  ענישה מתחם – ממש
  18 בין קשות  בפציעות
 1267-ת חודשים   40 – ל  חודשים

יתכן   – תאונת דרכים
וקיימת השפעה  
לתאונה, הן לגבי  

בדיקת הנשיפה והן  
לגבי בדיקת  

המאפיינים בעבירת  
 2140-ת .......... לקולא  – שכרות

  – צפיות – דרכים תאונת
  נמוכה   צפיות

  המנוחה להימצאות
 1267-ת .............זיכוי  – בכביש

  –רמזור  –תאונת דרכים 
חס  הבוחן לא התיי 

לקיומו של גלאי דרישה  
 1135-ת זיכוי  –לפונים שמאלה 

  – רמזור – תאונת דרכים
העדר תע"צ בנוגע 
  – לתקינות הרמזורים

 2141-ת ...................... זיכוי
  – רמזור – דרכים תאונת
  – מיודדים  התביעה עדי

  ההגנה  עדי עדות
  תכנית עם משתלבת
 923-ת ......... זיכוי  – הרמזורים

תמרור   –תאונת דרכים 
רשלנות   –עצר  –עצור 

זיכוי מחוסר   –תורמת 
זהירות )קלות ראש( 

  –ציות  –והרשעה באי 
 1135-ת ........................ לקולא 

  – קטלנית דרכים תאונת
  – חוקית מהירות 
  אינה  מותרת מהירות 
  סבירה מהירות בהכרח

  – בערעור הרשעה –
 921-ת .......................לחומרה 

  – קטלנית דרכים תאונת
  רגל  בהולך פגיעה

 911-ת ..   זיכוי  – לאחור בנסיעה
 1438 ................................ תאורה 
 1438 ......................... עברי  תאריך
 1438 ................................ תאריך 
 1439 ..................... ייצוגית   תביעה
 1439 ....................... קטנה  תביעה

 1438 ................................ ביעה ת
 1440 ................... משטרה  תביעות 
  – הנאשם  תגובת – תגובה

  מלא מרישום הימנעות
  י"ע  הנאשם  תגובת של

  בזכותו פוגעת השוטר
  בה ויש הוגן  להליך
 1268-ת .. זיכוי  – לגרסתו  חיזוק

 595-ת ......... תגובת נאשם  –תגובה 
 1440 ....................... נאשם תגובת
 1441 .................. פרופסור  – תואר
 596-ת .......... הסמכת תובע  –תובע 
 1442 ..................... משטרתי  תובע
  תום עד  פסילה – תום

  בנהיגה ההליכים
  סירוב – בשכרות
  הפסילה  – להיבדק

  להוות אמורה   אינה
  חשבון על  מקדמה
  בקשת – העונש

  – נדחתה  המאשימה
 1269-ת ........................ לקולא 
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  תום עד  פסילה – תום
  בנהיגה ההליכים
  סקירת – בשכרות
  – צעיר נהג -פסיקה

 1269-ת ..................... לחומרה 
אין    –פסילה עת תום  – תום

קה למדיניות שונה  הצד
בין יחידות תביעה  

  425של  ריכוז  –שונות 
אינו יוצא דופן   גמק"

 603-ת ........ לקולא  –בחומרתו 
תאונת דרכים   – תום

הופרכה   – קטלנית
  – חזקת המסוכנות

הבקשה לפסילה עד  
  – תום ההליכים נדחתה

 2141-ת .................... לקולא 
אוכלוסייה   –תום הליכים 
עצם החריגה   –מיוחדת 

מהכמות המותרת  
-בהתחשב בהיות הנהג

נהג צעיר, אינה מצדיקה  
בהכרח פסילת רישיונו  

  –עד תום הליכים 
 1762-ת ....................... לקולא 

בהעדר    –  תום הליכים 
אין    –  חזקת מסוכנות 

הצדקה לפסילה עד  
תום ההליכים  

בעבירת השכרות,  
  עקב הסירוב להיבדק 

 1438-ת ................... לקולא   –
  בקשה –הליכים  תום

  ההליכיםלפסול עד תום 
חלוף הזמן והאיחור   –

בהגשת הבקשה כסיבה  
 602-ת ......... לקולא  –לדחייתה 

  – מוות   גרם – הליכים תום
  – המסוכנות חזקת
  כתב  בהגשת שיהוי 

  את  יסתור  האישום
 920-ת ............ לקולא  –החזקה

הימשכות   –תום הליכים 
צפויה של ההליכים, 
בהעדר אינדיקציה  
למסוכנות מיידית,  

מצדיקה דחיית הבקשה  
לפסילה עד תום  

 1610-ת ....... לקולא  –ההליכים 
התחייבות    –  תום הליכים 

חלף פסילת רישיון  
 1438-ת .......... לקולא   –  נהיגה 

חולשה    –  תום הליכים 
  –  ראיות ממשית ב 

סיבה לשחרור למרות  
 1441-ת ......... חומרת העבירה 

יש להגיש    –תום הליכים 
הבקשה טרם סיום  

תקופת הפסילה  
 605-ת ........ לקולא   –המנהלית 
למרות   –תום הליכים 

הוראת התיקון לפקודה  
על פיה קיימת חזקת  

מסוכנות בתאונת  
  –דרכים קטלנית 

הבקשה לפסילת רשיון  
נהיגה עד תום ההלכים  

 604-ת ........... ולא לק  –נדחתה 
  –מהירות  –תום הליכים 

אין הצדקה לפסילה עד  
תום הליכים בגין  

מהירות מופרזת חריגה  
 1136-ת ..................... לקולא  –

  –מהירות  –תום הליכים 
אין הצדקה לפסילה עד  

תום הליכים בגין  
מהירות מופרזת חריגה  

 1136-ת ..................... לקולא  –
מי    –  תום הליכים 

שמסרב להיבדק על  
ידי הינשוף מתקיימת  

חזקת  לגביו  
המסוכנות אך החזקה  

  –  ניתנת להפרכה 
 1440-ת ....................... לקולא 
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  –נהג צעיר   –תום הליכים 
אין מסוכנות בעצם  

 1762-ת ........... לקולא -החריגה
נטל הראייה    –הליכים  תום

לאור התיקון בחוק על  
 601-ת ............ לחומרה  –הנהג 

ניתן להגיש    –הליכים  תום
בקשה נוספת להארכת  

הפסילה עד תום  
 603-ת ...... לחומרה  –ההליכים 

  רשות נתנה   – הליכים תום
  אורך בשאלת ערעור
  בתיק הפסילה תקופת
 913-ת ...........   לקולא – שכרות

  –סיוג  –תום הליכים 
 600-ת ....................... הפסילה 
 596-ת ... סיוג פסילה  –תום הליכים 
סירוב   –תום הליכים 

  –להיבדק בינשוף 
  –כישלון במאפיינים 

אין הצדקה לפסילה עד  
 1764-ת .... לקולא -תום הליכים

  עד פסילה – םהליכי תום
  בתאונת ההליכים תום

  – קטלנית דרכים
(  ב)50 סעיף הוראת
  אינה התעבורה  לפקודת

  המדובר  כאשר חלה
  קטלנית דרכים בתאונת

  בהוראת התיקון פ"ע
  –( א.)ב 46 סעיף

 916-ת ....................... לחומרה 
  עד פסילה – הליכים תום

  במסגרת הליכים תום
 ממעצר שחרור תנאי
  לחוק 48 סעיף לפי

  אינה, המעצרים
  סעיף  בהוראת מוגבלת

  התעבורה  לפקודת( ב)50
 1271-ת .................. לחומרה  –

פסילה עד   –תום הליכים 
תום הליכים  

  –לאוכלוסייה מיוחדת 
אין די בהיות המשיב  

נהג חדש צעיר כדי  
להצדיק פסילתו מלנהוג  

  –עד תום הליכים 
 1611-ת ........................ לקולא 

פסילה עד   –תום הליכים 
תום המשפט בתאונת  

הנטל    –דרכים קטלנית 
להוכיח היעדר מסוכנות  

נטיית   –רובץ על המשיב 
בתי המשפט ככלל  
  –לאשר את הפסילה 

 1136-ת ......................לחומרה 
פסילה עד   –תום הליכים 

תום לבלתי מורשה עם  
אפשרות ללמוד נהיגה  
  –לצורך חידוש הרישיון 

 1612-ת ........................ לקולא 
 1442 ........... פסילה  –הליכים  תום

פסילת רשיון   –תום הליכים 
בחינת שאלת   –נהיגה 

ערר מדינה   –סוכנות מ
 914-ת ............. לקולא   –נדחה 

פסילת רשיון   –תום הליכים 
יש להסתפק   –נהיגה 

בדרך כלל בשישה  
חודשים, עפ"י הוראת  

)ב( לפק. התעבורה  50ס' 
 607-ת ...................... לקולא  –

  –  קטלני   –  תום הליכים 
  –  חזקת מסוכנות 

די בהגשת    –  לחומרה 
כתב אישום כדי  
ליצור את חזקת  

 1441-ת לחומרה   –  המסוכנות 
  –קטלני  –תום הליכים 

נסתרה   –מורה נהיגה 
  –חזקת המסוכנות 

 1903-ת ..................... לקולא 
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  –קטלני  –תום הליכים 
ניתן להאריך פסילה  

 1904-ת ...... לחומרה  –קצובה 
  –קטלני  –תום הליכים 

שיהוי של שמונה  
בקשת   –חודשים 

  –המדינה נדחתה 
 606-ת ......................... לקולא 

  –שכרות  –תום הליכים 
מעידה   –מק"ג  1045
אין  –פעמית  חד

ערר  –מסוכנות 
  –המאשימה נדחה 

ר' בהרחבה   –לקולא 
באות 'ש' בערך 

 1904-ת ................ "שכרות"
  –שכרות  –הליכים  תום

סיוג פסילת רשיון  
הנהיגה עד תום  

  –ההליכים, רק בלילה 
 604-ת ......................... לקולא 

  שכרות – הליכים תום
  חלקי כישלון – גבוהה

  – מאפיינים בבדיקת
  הצדקה אין – נקי ועבר
 1271-ת ........ לקולא  – ילהלפס

קטלנית   .ת.ד –הליכים  תום
הבקשה מותנית   –

  –בהגשת כתב אישום 
 604-ת ......................... לקולא 

תום הליכים בת.ד. קטלנית  
שינוי נטל הוכחה לגבי   –

  –חזקת המסוכנות 
 605-ת ....................... לחומרה 

  –מהירות  –תום הליכים  
קמ"ש במקום    164
בהעדר    –90

אינדיקציה למסוכנות  
הבקשה    –מידית  
 1440-ת ....... קולא ל   –נדחתה  

  –מהירות  –תום הליכים  
  90קמ"ש במקום    173

התקבל    –קמ"ש  
הפסילה    –  הערר 

 1439-ת ........ לקולא   –בוטלה  
ניתן   –קטלני –תום הליכים 

להאריך פסילה עד תום  
למרות שקודם לכן מצא  
בית המשפט לקצוב את  

-תקופת הפסילה
 1613-ת ......................לחומרה 
 597-ת ...................... תום הליכים 
 599-ת ...................... תום הליכים 

 604-ת ...................... כים הלי תום
   1450 ............................... תוספות 

תוספת ראשונה לפקודת  
 1450 ....................... התעבורה 

 1451 ....... עבודות  –הציבור   תועלת
 1451 .................. מבחן  – תיאוריה
פסילת   –קטלני  – תימרור

קיצור   –רשיון נהיגה 
תקופת הפסילה בערעור  

  – לקויתימרור   –
 609-ת ......................... לקולא 

 1451 ...................... במשטרה  תיק
 1452 ......................... טעות  תיקון 
 1452 ......................... ד פס" תיקון 
 1452 ................... פרוטוקול  תיקון 

החלטה בדבר   – ונהתל
טיפול בתלונה נגד ראש  

יחידת תביעות  
 2145-ת .... לידיעה  – במשטרה

 1453 ....................... נהיגה   תלמיד
תמצית החלטת נציב  

תלונות הציבור על  
מייצגי המדינה  

בערכאות ומשרד  
 2146-ת .................. המשפטים

 1453 ............................   – תמרור
נטל   –"לא חוקי"  –תמרור 

 609-ת ...................... ההוכחה 
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  – אין כניסה – תמרור
איסור כניסה בשבתות  

נעצר בערב   – וחגים
תמרור לא חד   – שבת

 2146-ת .......... זיכוי  – משמעי
  – אין כניסה – תמרור

איסור כניסה בשבתות  
נעצר בערב   – וחגים
תמרור לא חד   – שבת

 2146-ת ........... זיכוי  – משמעי
בהיעדר הוכחה   – תמרור

-אודות הצבת תמרורי ב
בכניסה לדרך   24

  לא העירונית, הדרך 
  –תחשב לעירונית 

 612-ת ......................... לקולא 
הוכחת    בהיעדר – תמרור

  24-ב תמרורקיומו של 
  –בכניסה לדרך עירונית 

ך לא תחשב  הדר
 611-ת ........................ עירונית 

בהעדר אישור על   –תמרור 
  –הצבתו לא מחייב 

 1905-ת ....................... לקולא 
 610-ת ......... דרך עירונית  –תמרור 
הוכחת חוקיות   –תמרור 

 609-ת ......................... הצבתו 
זיכוי מעבירת   –תמרור 

חניה בשל אי בהירות  
בנוסח התמרור המוצב  

 1614-ת ...................... במקום 
יש לבדוק הצבת   –תמרור 

התמרור המורה על  
ת מותרת לפני  מהירו

  –ואחרי האכיפה 
 1613-ת ....................... לקולא 

לא הובא אישור   – תמרור
 613-ת ..... זיכוי  –להצבתו כדין 

  הצבת  נבדקה  לא – תמרור
  אין – 24 – ב תמרורי
 912-ת .... זיכוי  – אשמה להשיב

משלא נבדקו    –  תמרור 
קיומם של תמרורי  

סמוך למועד שבו    424
בוצע הצילום לא  
הוכח כי המדובר  

 1442-ת זיכוי   –  בדרך עירונית 
משלא נבדקו    –  תמרור 

קיומם של תמרורי  
סמוך למועד שבו    424

בוצע הצילום לא  
הוכח כי המדובר  

בוטל    –  בדרך עירונית 
הזיכוי על ידי ערכאת  

 1443-ת .....לחומרה   –  הערעור 
ספק לגבי שמירת   – תמרור

 614-ת ............ זיכוי  –קשר עין 
ייתכן   –עצור  – תמרור

שהנאשם עצר סמוך  
 612-ת ...... זיכוי  –ה לקו העציר

יש   –צביון הדרך  – תמרור
להציב תמרורי הבית  
בצמתים בהם הדרך  
-נחזית כלא עירונית

 1616-ת ........................ לקולא 
  לוח ראה  – תמרור

 911-ת ............. חדש  תמרורים
  – תמרור לא חוקי – תמרור

  – הצבתו לא אושרה
המאשימה התעלמה  

הובא עד   – מהטענה
  – הגנה מטעם העירייה 

קיימת הצדקה   – זיכוי
  – לחיוב בהוצאות

 2151-ת ..................... לקולא 
 611-ת .... תן זכות קדימה  –תמרור 

  –תמרור דרך עירונית 
כאשר   –הוכחת הצבתו 

המדובר במצלמה נייחת  
די בהוכחת הצבת   –

ין לפני  התמרור כד 
  –ואחרי ביצוע העבירה 

 1613-ת ......................לחומרה 
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לא    –תמרור דרך עירונית 
 614-ת ...... זיכוי  –הוכח שהוצב 

 1475 .................... לא חוקי  תמרור
 1475 ...................... מוסתר  תמרור
 1475 ......................... עצור  תמרור
 1475 .................. שטח בנוי  תמרור
 1475 .................. שטח בנוי  תמרור
 1476 ............... שטח עירוני  תמרור
אורך תקופת התנאי   –תנאי 
כיוון שהתנאי   –

ורה חל על עבירות  בתעב
קמה   –רבות נוספות 

הצדקה לקיצור העונש  
 1137-ת ..................... המותנה 

  בעונש להכביד  אין – תנאי
  שלא מנת על,  מותנה
  של הדעת שיקול להגביל
  המתבקש השופט
  – התנאי  את להפעיל
 1272-ת ....................... לקולא 

 615-ת ......... מאסר  הארכת  –תנאי 
 1477 ............. הארכת תנאי   – תנאי
  מהפעלתו   הימנעות   –  תנאי 

  נוסח   הדין   גזר ש   כיוון 
  המתייחס   באופן 

  ולא   עבירות   להצטברות 
 914-ת .   לקולא   –  בנפרד   לביצוען 

  אילו ברור לא  כאשר – תנאי
  את  מפעילות  עבירות
  מקום  אין,  התנאי

 1274-ת ........ לקולא  – להפעילו
  –מאסר על תנאי  –תנאי 

בהעדר הפנייה לסעיף  
ספציפי אין הצדקה  

 1137-ת ........ לקולא  –להפעילו 
  – תנאי  לע מאסר – תנאי

  צירוף לגבי  הכללים
 1273-ת ...................... עבירות 

  –  מאסר על תנאי   –  תנאי 
עיכוב ביצוע המאסר  
יחול גם על המאסר  

המותנה, וזאת  
  למניעת פיצול עונשים 

 1444-ת ... לחומרה   –  לקולא   –
  –  פסילה מותנית   –  תנאי 

ניתן לקבוע כי פסילת  
רישיון הנהיגה  

המותנית תחול רק על  
 1445-תלקולא   –  אותה עבירה 

  –פסילה על תנאי   –תנאי 
אין זה ראוי שהפסילה  

המותנית תהיה פי  
ארבע מהפסילה בפועל  

 1138-ת ..................... לקולא  –
  –  פסילה על תנאי   –  תנאי 

  –  רק על אותה עבירה 
 1447-ת ....................... לקולא 

פסילת רישיון    –  תנאי 
אין הצדקה    –  נהיגה 

שהתנאי יחול על  
עבירות המנויות  
בתוספות כל עוד  

הדבר לא צוין  
במסגרת  במפורש  

  –  הסדר הטיעון 
 1446-ת ....................... לקולא 

תנאי מסויג לאותה   – תנאי
 616-ת ......................... עבירה 

 1486 .......................... מעצר תנאי
  –שני סוגי תנאים -תנאי

 1767-ת ........................ לקולא 
הסדר טיעון  –תסקיר 

הכפוף לתסקיר הינו  
 1906-ת ........... לקולא  –פסול 

  הוגש לא  התסקיר – תסקיר
  המשיב – שנקבע במועד
 1275-ת .......... לקולא  – שוחרר



 תוכן עניינים 

- 130 - 

שיבות תסקיר  ח –תסקיר 
שירות המבחן  

"ביהמ"ש   –למבוגרים 
אינו יכול שלא ליתן  

דעתו לתסקירים  
ולשקלם במלוא כובד  

 616-ת ........... לקולא  –הראש" 
חשיבות תסקיר   –תסקיר 

שירות המבחן  
 617-ת .....................למבוגרים

  –תסקיר מעצר  –תסקיר 
  –זמן ההמתנה הסביר 

 1906-ת ........ לקולא  –ימים  7
  –  תסקיר שלילי   –  תסקיר 

מנות  מתן הזד 
שלישית מהפעלת  
מאסר מותנה עקב  

שינוי מגמה  
  –  בהתנהגות העורר 

 1447-ת ...................... לקולא 
  יש – מבחן שירות תסקיר

  אפשרות לנאשם לתת
  להתייחסות  להגיב

  ידי על לגביו שלילית 
  טרם התסקיר כותב
 919-ת ... לקולא  – הדין גזר מתן
 1486 ................................ תסקיר 

 1487 .................................. צ"תע
משנמסר התע"צ -תע"צ

לסניגור רק במועד  
כחות אין לדרוש  ההו

מהסניגור להיות מוכן  
  –לחקירה נגדית 

במקרה של סירוב בית  
  –המשפט לדחיית הדיון 

 1778-תלקולא -לא ניתן להרשיע
 617-ת . תעבורה"  מבצע"  – תעבורה
 1493 ........ ועדת תעבורה   – תעבורה
 622-ת .. עבורה ערכים בת   –תעבורה 

יש   –תעודת עובד ציבור 
להמציאה לעיון  
לום  הסניגור בעת צי

חומר החקירה ולא  
להמתין לכפירה בכדי  
  –להשלים המסמכים 

 1617-ת ........................ לקולא 
 1486 ................ עובד ציבור  תעודת
אין   –החזרת תפוס  –תפוס 

הצדקה לתפוס רכב  
ולהחזיק בו לצורך  

הרתעה ומשהצהיר  
הסנגור כי אין לו טענה  

  –לגבי תקינות הרכב 
  –הרכב הוחזר לבעליו 

 1907-ת ..................... לקולא 
ין  א  –חילוט   –תפוס 

להחזיק רכב כתפוס  
כאשר ניתן להשיג את  

המטרה הנדרשת  
  –באמצעים אחרים 

 617-ת ......................... לקולא 
תפיסת רכב  – תפוס

המעורב בתאונת דרכים  
תפיסה   – קטלנית

לתקופה בלתי מוגבלת  
  – פוגעת בזכות הקניין

דו"ח בוחן והתחייבות 
שלא לטעון נגד ממצאי  

הדו"ח בכל הנוגע  
  – לתקינות הרכב

מייתרים את הצורך 
  – בהמשך התפיסה

 2152-ת ..................... לקולא 
סמכות   –תפיסת מיטלטלין 

תפיסה והחזקת נכסים  
לפסד"פ  32עפ"י ס' 

לצורך חילוט עתידי של  
 1909-ת .......... לקולא  –הרכוש 
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  –החלטת דן    –  תקדים 
יחיד הדוחה בקשה  
למתן רשות ערעור,  
  –  אינה תקדים מחייב 

 1449-ת ...................... קולא ל 
 1491 .................... הפסילה  תקופת
 1491 .................................. תקנה 
 1493 ................................. תקנים 
 1493 .................................... תקר

אמצעי תקשורת   –תקשורת 
פרסום מעשי העבירה   –

בטלוויזיה גרם לבושה  
ולסבל למשפחת  

המערער, דבר המצדיק  
 620-ת ... לקולא   –הקלה בעונש 

  –הצדק  מן הגנה – תקשורת
  –תקשורת  אמצעי

יצירת אוירה עוינת  
  טמשפבשל " לנאשם

אמצעי התקשורת"   יע"
יצדיקו זיכוי בגין   –

 618-ת .............. הצדק הגנה מן 
  השפעת – תקשורת

  ההליך על התקשורת
 919-ת ...................... המשפטי 

השפעת   –תקשורת 
התקשורת על מידת  

 618-ת .......................... העונש 

חשש להשפעת   – תקשורת
סיבה   –התקשורת 

 619-ת .............. להקלה בעונש 
עבירה   יצירת – תקשורת

עוינת לנאשם בשל  
י  אמצע  יע"  משפט"

יצדיקו   –התקשורת" 
זיכוי בגין הגנה מן  

 619-ת .......................... הצדק
לא  -בשפת הנאשם –תרגום 

הוסברו לנאשם  
למרות  -זכויותיו בשפתו

שנבדק בינשוף ונמצא  
בגופו אלכוהול בכמות  

אסורה, נפסק כי עומדת  
-לנאשם הגנה מן הצדק 

 1768-ת .......................... זיכוי 
השימוע נעשה   – תרגום

בעברית. הנאשם דובר  
ערבית ולא שולט  

טען שהבין   –עברית ב
יום   20-ב שמדובר

-פסילה מנהלית ולא ב 
לא הוקפד   –יום  30

להסביר לנאשם בשפתו  
 622-ת ........................ זיכוי  –

 1494 ................... קטלני  – תרחיש
 1494 ............................... תשתית 

  
 

 


