
 
 

 
 בית משפט השלום בראשון לציון

 מדינת ישראל נ' ניברט 31961-01-19 ת"פ
 

 2020מאי  11 

 

 8 

     

 569500/2018 מספר פל"א                        

  

 
  שופט עמית מיכלסה לפני כבוד

 
 מאשימהה

 
 מדינת ישראל 

 
 
 נגד

 
  317854834  ת"ז בנימין ניברט  נאשםה

 
<#2#> 1 

 2 נוכחים:
 3 ועו"ד מודיש ארדניב"כ המאשימה עו"ד מור מלכה 

 4 ב"כ הנאשם עו"ד איריס אהרונוב
 5 הנאשם 

 6 פרוטוקול

 7 

 8 ב"כ המאשימה:

 9הגענו להסכמה עושנית לפיה נעתור במשותף להטיל על הנאשם מאסר בן חודיים בדרך של עבודות 

 10והתחייבות. נבקש לציין כי במסגרת ההסכמה בין ₪  2,000שירות, מאסר על תנאי, קנס בסך 

 11הצדדים, נבקש מבית המשפט להורות כי הנאשם יחל לרצות את עבודות השירות בתאריך 

 12 . 1.9.2020י הנאשם יתחיל לשלם את הקנס מהתאריך . בנוסף, כ26.7.2020

 13נעדר עבר פלילי, את התסקיר החיובי של הנאשם  1981בבואנו להסדר שקלנו את היות הנאשם יליד 

 14באשר לכך הנאשם לקח אחריות ביטא חרטה על מעשיו ותובנה באשר לחומרתם. את ההתרשמות 

 15ושרשים והתנהלותו בעת ביצוע העבירה לפיה הנאשם נעדר דפוסי עבריינות משל שירות המבחן 

 16אינה מאפיינת את התנהלותו בדרך כלל. כמו כן מחד, שקלנו נסיבות רפואיות אישיות חריגות 

 17שמצנעת הפרט לא אפרט, כמו כן בסופו של יום הנאשם ירצה עונש משמעותי בדמות של עבודות 

 18 בקש לכבד את ההסדר. שירות, לצד קנס שיש בו כדי להרתיע את הנאשם ורכיבים נוספים. נ

 19 

 20 ב"כ הנאשם:

 21אני מודה לחברתי ששקלו את כל השיקולים, חזקה על המאשימה בטרם הגיעה להסדר כי שקלה 

 22את כל השיקולים הראויים ועל כן נבקש לכבד ההסדר. אכן כדברי חברתי, מדובר באדם נעדר עבר 

 23 החירום והקורונה. פלילי, זהו אירוע חריג בנוף חייו. הדחיות המבוקשות הן לאור מצב 

 24 

 25 
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 1 הנאשם:

 2 אין לי מה להוסיף.

 3 
<#3#> 4 

 5 גזר דין

 6 

 7 

 8, בעבירות של סיוע להפרת הוראות חוק הנאשם הורשע, על יסוד הודאתו, בעובדות כתב האישום

 9 הכניסה וסיוע לקבלת דבר במרמה. 

 10 

 11לנמל , הגיע הנאשם ביחד עם אזרחית גאורגית 25.12.2018על פי עובדות כתב האישום, בתאריך 

 12התעופה בן גוריון בטיסה ממוסקבה. הנאשם פנה לעמדת ביקורת הגבולות האוטומטית, הזדהה 

 13באמצעות דרכונו והנחת כף ידו והונפקה לו תעודת מעבר הנושאת את פרטיו. בהמשך מסר הנאשם 

 14ס" שקיבל, לאזרחית הגאורגית והנחה אותה ללכת ולשים את הפתק במכונה. השניים אאת ה"גייטפ

 15ו אל עבר שער הכניסה לישראל, בהמשך נצמד הנאשם אל האזרחית הגאורגית מאחור ולאחר התקדמ

 16ס והשער נפתח, האזרחית הגאורגית השאירה את הכרטיס על שער הכניסה. פאשזו הניחה את הגייט

 17 ס משער הכניסה וניסה לעבור בעדו, אך השער נסגר. אבהמשך נטל הנאשם את הגייטפ

 18 

 19ת מבחן וחוו"ד ממונה, הצדדים עתרו במשותף להשית על הנאשם עונש לאחר שהתקבל תסקיר שירו

 20 והתחייבות. ₪  2,000של מאסר בעבודות שירות למשך חודשיים, מאסר על תנאי, קנס בסך 

 21 

 22מצאתי לכבד את הסדר הטיעון. מדובר בנאשם נעדר עבר פלילי לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, 

 23הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה וקיבל . שירות המבחןשנסיבותיו האישיות מפורטות בתסקיר 

 24רצון לסייע לאזרחית מתוך ומניע כלכלי שביצע את העבירות מהנאשם הסביר  .אחריות על מעשיו

 25 הוא נעדר דפוסי אישיות עברייניים. ו הגאורגית. הנאשם הביע חרטה ובושה על מעשיו

 26 הענישה הנוהגת.נוסף על כך, העונש המוסכם עולה בקנה אחד עם מדיניות 

 27 

 28 אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:בנסיבות הללו, 

 29 

 30מאסר למשך חודשיים שירוצה בעבודות שירות. הנאשם ירצה את עבודות השירות ב"משקם"  (א

 31. במועד זה, על הנאשם להתייצב 26.7.2020בפתח תקווה. תחילת ריצוי עונש המאסר ביום 

 32מרכז, ברמלה, לא יאוחר מהשעה  –פקדת מחוז במשרדי הממונה על עבודות השירות מ

08:00. 33 
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 1 

 2מובהר לנאשם כי מדובר בתנאי העסקה קפדניים המצריכים התייצבות רציפה ועמידה  

 3בהוראות החוק ובהנחיות הממונה. עוד מובהר לנאשם שנאסר עליו לצרוך אלכוהול או 

 4להשתמש בסמים וכי כל חריגה מכללים אלו, יכול ותוביל להפסקת ריצוי עונש עבודות 

 5 סר בפועל. השירות וריצוי יתרת העונש בדרך של מא

 6 

 7 3לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור בתוך תקופה של אותו חודשים,  3תנאי למשך -עלמאסר  ב(

 8 שנים מהיום על עבירה לפי חוק הכניסה לישראל או עבירה של קבלת דבר במרמה. 

 9 

 10לבקשת הנאשם, יקוזז הקנס מתוך מ"י  ימי מאסר תמורתו. 10או ₪  2,000קנס כספי בסך  (ג

 11היתרה תושב לו, כפוף לכל מניעה חוקית אחרת, לרבות עיקול. ככל שקיימת ו 60056-12-18

 12 . 1.9.2020לא יאוחר מיום הקנס ישולם מניעה חוקית, 

 13 

 14לפי לבצע עבירה ממהיום שנים  3תקופה של  להימנע בתוך מתחייבהוא כי הנאשם יצהיר  (ד

 15 2,5000סך של שיבצעה ישלם וככל חוק הכניסה לישראל או עבירה של קבלת דבר במרמה, 

 16 על ההתחייבות כאמור מיד לאחר הקראת גזר הדין. הנאשם יצהיר ₪. 

 17 
 18 ניתן צו כללי למוצגים. : מוצגים

 19 

 20 

 21 המזכירות תעביר העתק ההחלטה לממונה על עבודות השירות ולשירות המבחן. 

 22 

 23 יום מהיום. 45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 

 24 
<#4#> 25 

 26 
 27 במעמד הנוכחים. 11/05/2020, י"ז אייר תש"פניתנה והודעה היום 

 28 

 
 

 שופט, מיכלס עמית

 29 

 30 

 31 
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 1 בית המשפט מקריא את נוסח ההתחייבות.

 2 

 ₪3  2,500אני מצהיר שהבנתי את הסברו של בית המשפט ושהוטלה עליי בגזר הדין התחייבות בסך 

 4לפי חוק הכניסה לישראל או עבירה של קבלת מלבצע עבירה  שנים מהיום 3להימנע בתוך תקופה של 

 5אני מבין שככל שאבצע אחת או יותר מהעבירות שצוינו בגזר הדין, יהיה עלי לשלם את דבר במרמה. 

 6 סכום הכסף שנקבע. 

 7 

 8 הנאשם:

 9 ידי בית המשפט.  -אני מאשר את הנוסח שהוקרא לי על

 10 פרץ אוראל ידי על הוקלד


