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 גזר דין

הנאשם הודה בעובדות כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של הפרת  .1

 .2008עבירה מחודש פברואר  -לחוק העונשין  284אמונים לפי סעיף 

 

 תמצית עובדות כתב האישום המתוקן 

, החליטה משטרת ישראל להציב כיעד ראשוני את המלחמה בפשיעת 2007-2008בשנים  

רכוש. בעקבות זאת, קבע המפכ"ל כיעד, את שיפור המקצועיות בטיפול בפשיעות עבירות 

הרכוש באופן שיביא להגדלת כמות התיקים בהם יאספו ראיות מספיקות להגשת כתבי 

 אישום וימוצה הדין עם הנאשמים )להלן: "אכיפה מוגברת"(.

  

מלאכי -קרייתבתקופה הרלוונטית לכתב האישום המתוקן, שימש הנאשם כמפקד תחנת  

)דורון דנינו( לכתב האישום, שירת בתקופה האמורה כקצין  2)להלן: "התחנה"(. נאשם 

 משטרה.  –בתחנה, בתפקיד ראש משרד קהילה 

 

פקד רונן עמרם )להלן: "פקד עמרם"(, שימש בעת הרלוונטית ראש משרד חקירות  

 ומודיעין בתחנה.

 

כי, היה אמון על הגשמת יעדי משטרת הנאשם, מתוקף תפקידו כמפקד תחנת קריית מלא 

ישראל ועל קיומן של הנחיות המפכ"ל וכן נדרש מעת לעת להציג נתונים אודות רמת 

 הפשיעה בתחום הטיפול של התחנה. 

 

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, הנאשם דרש מפקד עמרם, שכל אימת שיתקבל 

ירוע סיור" בלא שייפתח תיק אירוע על פשיעת רכוש בתחנה, יביא לגניזת האירוע כ"א

חקירה, וזאת על מנת שהאירוע לא יופיע במערכת "הפלא" ועל מנת ליצור מצג כוזב, לפיו 



פחתה פשיעת הרכוש עקב טיפול התחנה. הנאשם עשה כן, על אף שהנחיותיו היו מנוגדות 

 2לחוק ולפקודות מטא"ר. משסירב פקד עמרם לדרישותיו, מינה הנאשם את הנאשם 

ללא כל  2ן דנינו(, לטפל באופן בלעדי בעבירות פשיעת רכוש, חרף היותו של נאשם )דורו

 הכשרה בתחום החקירות. 

 

, כי יעשה הכול כדי לסיים את האירועים כ"אירועי סיור" מבלי 2הנאשם הורה לנאשם 

יהיה המטפל  2שייפתח בהם תיק חקירה. כמו כן, הורה לקציני התחנה, כי הנאשם 

ת פשיעת רכוש, וכי הוא בלבד ייצא לזירת העבירה, זאת בניגוד להנחיות הבלעדי בעבירו

המפכ"ל המתוארות בחלק הכללי לכתב האישום המתוקן. עוד אסר הנאשם על אנשי 

החקירות לגבות תלונות, וכן הורה, כי טכנאי זיהוי ייצא לזירה אך ורק על פי הוראות 

 . 2הנאשם 

 

את מעשיו, יצר מצג כוזב כלפי הממונים עליו,  עוד מיוחס לנאשם, כי על מנת להסוות

נעשה בנוסף להנחיות המפכ"ל, בעוד שבפועל נטרל הנאשם את  2לפיו מינויו של נאשם 

גורמי התחנה השונים מטיפול בעבירות פשיעת רכוש, ובכך אפשר את "העלמת" חלק 

 מעבירות הרכוש שבוצעו. 

 

לסלף את הפרטים  2ל, נהג הנאשם כתוצאה מהנחיותיו האמורות, בהשפעת הלחץ שהפעי

על גבי דוחות הפעולה, או לשכנע מודיעים שלא להתלונן, הכול על מנת להביא לגניזת 

 התלונות כ"אירוע סיור" בהתאם להנחיותיו של הנאשם. 

 

במעשיו אלה, ובהיותו עובד ציבור במילוי תפקידו, עשה הנאשם מעשה הפרת אמונים 

 לחוק העונשין.  284הפוגע בציבור בניגוד לסעיף 

 

במסגרת ההסדר הדיוני הוסכם, כי המאשימה תעתור להרשיע את הנאשם ולהשית עליו  .2

שעות, ומנגד הסנגור יהיה רשאי לעתור לשל"צ ללא הרשעה לאחר  250של"צ בהיקף של 

 קבלת תסקיר.

 

ום , נשוי ואב לארבעה ילדים. כי41תסקיר כאמור התקבל, וממנו עולה, כי הנאשם בן  .3

משמש כראש מנהל הביטחון בחברת "דלק", בוגר תואר ראשון בלימודי מזרח תיכון 

והיסטוריה כללית, בתום שירותו הצבאי התגייס למשטרת ישראל, כיהן בתפקידי פיקוד 

רבים ומגוונים. בפני השירות הוצגו מכתבי המלצה רבים, לרבות מהמפכ"ל לשעבר של 

תואר הנאשם כבעל אחריות בתפקידים, מגלה משה קראדי, במסגרתם  -משטרת ישראל 

מקצועיות, חריצות, אמינות. כלל המכתבים משקפים התרשמות חיובית ביותר 

 מיכולותיו ומאישיותו. 

 

השירות מציין, כי מכתבי ההוקרה הרבים שהוצגו, עומדים בסתירה להתנהגותו בביצוע  

נורמות שהנחו אותו לאורך העבירה המשקפת בעייתיות, עמדות לקויות, פגיעה בערכים וב

 השנים. 



 

הנאשם בפני השירות לוקח אחריות על מעשיו ומתאר, כי ברקע להסתבכותו תחושות של  

חרדה מכישלון לאחר שביקש להוכיח עצמו כמפקד תחנה. לדברי הנאשם, מהיותו מפקד 

תחנה, ביקש לעמוד בציפיות להצלחה, אך פעל מתוך שיקול דעת מוטעה על מנת לממש 

 מטרותיו.   את

 

השירות מתרשם, כי הנאשם הגיב באופן בעייתי ומוקצן, בשל לחצים פנימיים עימם 

התקשה להתמודד ועל אף נתוניו האישיים הגבוהים, לא יכול היה לבחון את משמעות 

 מעשיו באותה התקופה כראוי ואת השלכותיהם עליו. 

 

יו ליכולותיו ותפקודו עד כה עוד מציין השירות, כי העבירה מבטאת פער בולט בין הישג

לבין תחושותיו וטעויות החשיבה שבאו לידי ביטוי בעבירה, שביטאה מיקוד בעצמו באופן 

 כושל ומכשיל כפי שעולה מכתב האישום המתוקן.

 

עוד מציין השירות, כי הנאשם נוטה למנגנוני הגנה, לנציונאליזציות שונות לאור תפיסותיו 

ח המחויבות שגילה לתפקיד עד לאותה העת, באורח את עצמו כאדם נורמטיבי ונוכ

 החיים שניהל עד כה. 

 

השירות מציין, כי הוא מתקשה להסביר את תפקודו הלקוי של הנאשם, את מניעיו ואת 

התנהלותו הבעייתית. יחד עם זאת, מציין השירות כי ההתרשמות היא מאדם השואף 

ראה יתר על המידה. הנאשם נמנע למצוינות שהיה נתון במסלול קידום מואץ ומהיר, כנ

 מלהתמודד עם חרדת הכישלון במסגרת תהליך הפיילוט בעבודתו. 

 

השירות סבור, כי ציפיותיו של הנאשם מעצמו היו גבוהות מעבר ליכולותיו באותה העת, 

 ועל כן נמנע מלשקול את דרכי פעולתו מאופן המתחייב מתפקידו. 

 

שבמעשה, מדובר בתקופה חריגה ויוצאת דופן עוד מציין השירות, כי על אף החומרה 

באורח חייו.  עוד מציין השירות, כי הנאשם הביע חרטה בגין התנהגותו והבהיר, כי כיום 

 הוא מודע לחומרת הדרך בה פעל ומצר על כך.  

 

עוד מציין השירות, כי הוא מתרשם מאדם אשר לאורך שנים פעל באופן נורמטיבי וחיובי, 

ד גבוהות הן מבחינת מידת ההסתגלות והיציבות במסגרות השונות גילה יכולות תפקו

 בחייו, והן מבחינת היכולות והכישורים לתפקידים אותם ביצע. 

 

עוד מתרשם השירות, כי בביצוע העבירה בולטת פגיעה משמעותית בתפקידו כעובד 

בשל ציבור, בערכים שהציג כשומר חוק ובאמינותו המקצועית, אשר מתוך המפגש עימו ו

נטייתו להתגוננות, מתקשה השירות להבין את הדרך הכושלת בה פעל. לצד זאת ניתן 

 להתרשם מבושה ואשמה שחש מעצם ההסתבכות בפלילים. 

 



עוד מתרשם השירות, כי ההליכים המשטרתיים והמשפטיים, כמו גם ההשלכות של 

שית, לאור אובדן משרתו ותפקידו הבכיר, מהווים לו גורם מטלטל ובעל משמעות עונ

 העובדה שפוטר מהמשטרה בעת שהיה במסלול קידום. 

 

שנים, רעייתו היוותה עבורו  17-הנאשם נשוי לרעייתו קרוב ל -באשר למצב המשפחתי 

במהלך תקופת המשבר מקור תמיכה מרכזי. לעניין זה תיאר הנאשם אכזבה בפני השירות 

 מעצמו בשל הפגיעה בבני משפחתו. 

 

ם ערים לחומרת המעשה, אולם בהתחשב בנסיבותיו האישיות השירות מציין, כי ה

ובעובדה, כי מדובר בעבירה ראשונה ויחידה, מעריכים כי עונש של של"צ יהלום מקרה 

 זה, אשר יפגיש אותו עם משמעות מעשיו ויהווה גורם של פיצוי לחברה.

 

ו מציין השירות, כי הרשעה בדין תמנע את המשך העסקת –באשר לשאלת ההרשעה 

כראש מנהל הביטחון בחברת "דלק". כמו כן, הרשעה בדין משמעות סטיגמתית לגביו 

 המטילה כתם על אופיו והתנהגות אשר תלווה אותו לאורך שנים. 

 

השירות סבור שהנאשם הפיק את הלקח, וכי אין סיכוי להישנות מעשיו במידה ובית 

הרשעה בדין, וכן הטלת  המשפט יתחשב בנסיבותיו האישיות, ועל כן ממליץ לשקול אי

 שעות.  250של"צ בהיקף של 

 

 ראיות מטעם ההגנה

 במסגרת ראיות לעונש מטעם ההגנה, העידו: .4

שנה.  19הגב' אושרת קמחי, משרתת בצה"ל, בשירות קבע מזה  –רעייתו של הנאשם 

במסגרת דבריה מסרה אודות הטראומה הקשה שחוותה המשפחה על רקע האירוע נשוא 

ם. כמו כן, העידה על מסירותו של הנאשם לעבודתו, גם כשהדבר בא על כתב האישו

חשבון המסגרת המשפחתית. עוד עתרה רעייתו שלא להרשיעו בדין כדי לא לפגוע במקור 

 פרנסתם. 

 

במסגרת עדותו עמד על  –עוד התייצב כעד אופי המפכ"ל לשעבר, מר משה קראדי  

ם שמילא בעבודתו, גם כרל"ש הלשכה כישוריו המקצועיים של הנאשם בכלל התפקידי

 של המפכ"ל וכן על תרומתו הרבת שנים בתחום הלחימה בפשיעה. 

  

עוד עמד מר קראדי בדבריו על הרקע להכנסת "תוכנת המנהל" )מערכת מדידה לביצועי 

"לאחר שהקשבתי לכל מיני גורמים החלטתי שהכלי לא ישמש מדד מפקדים( וכלשונו: 

ים לאחר שיוטמע וירכשו את אמון בכלי, ויגיעו למסקנה שהכלי לקידום כעבור שלוש שנ

הצליח לשנות את התרבות הארגונית ולא ישמש מכשול בעיני עיוור, רק אז אשקול האם 

להחילו כמדד לקידום קצינים.... לאחר שסיימתי את תפקידי התקבלה החלטה לשמש 

ת, מתוך הרצון להגיע כמדד, ואני יודע שהיו מוטיבציות מיותרות בקרב מפקדי תחנו

 להישגים, מתוך הבנה שהישגים גם יביאו לקידומם בהמשך הדרך."



 

רבות  עתר אף הוא על רקע סגולותיו החיוביות של הנאשם כמפקד שתרם מר קראדי 

בעשייה למען הציבור בתחום אחריותו, שלא להרשיעו בדין כדי לא לפגוע במקור פרנסתו 

 בעתיד וגם שלא ימשיך את חייו עם כתם של הרשעה בפלילים. 

  

עוד התייצב כעד אופי מטעם ההגנה רס"מ פינטו יצחק, שמשמש כיום באגף קהילה  

משבר אישי, כאשר היה תחת  ומשטרה של תחנת עיירות ותיאר בעדותו, שברגעים של

 פיקודו של הנאשם, נרתם האחרון לעזרתו וסייע לו ברמה הנפשית וגם ברמה הכלכלית.

 טיעוני ב"כ הצדדים

במסגרת טיעוניה לעונש, עתרה להרשיע את הנאשם ולהשית עליו של"צ  ב"כ המאשימה .5

 שעות, וזאת בשים לב לחומרת המעשים נשוא כתב האישום. 250בהיקף 

 

וד הדגישה, כי מדובר בנאשם שבעת הרלוונטית שימש כמפקד תחנת משטרה, לצורך ע 

שיפור ביצוע הישגי התחנה שבאחריותו הורה לפיקודיו לפעול בדרכים מנוגדות לפקודת 

מטא"ר וכן בניגוד לנוהלי המשטרה, כל זאת במטרה לשפר את הסטטיסטיקה, לעמוד 

 ה ואת המתרחש באמת. ביעדים, תוך שהדברים אינם משקפים את הנעש

 

עוד לשיטת המאשימה, ממעשיו של הנאשם נובעת חומרה נוספת משום שחטא למטרה  

הראשונית שלשמה נועדה אותה מדיניות של המשטרה, הואיל ואותה מדיניות מטרתה 

הייתה לצמצם את עבירות הרכוש ולשפר את הטיפול בהם, בעוד מעשיו של הנאשם 

 הובילו לתוצאה הפוכה. 

 

וד לגישת המאשימה, חומרה נוספת במעשיו של הנאשם עצם העובדה שלמען השגת ע 

מטרתו ניסה לרתום אחרים מפיקודיו שגם הם יפרו את הנהלים ויעברו עבירות פליליות. 

דורון דנינו, שנידון  -לכתב האישום  2לעניין זה הפנתה לגזר הדין שהוטל על הנאשם 

 שעות של"צ. 280וכן  לשישה חודשי מאסר על תנאי, קנס כספי

 

נטען, כי מדובר בעבירה מתמשכת,  –עוד עמדה ב"כ המאשימה, על נסיבות ביצוע העבירה 

לא באירוע חד פעמי שבו הנאשם איבד לרגע את שיקול דעתו, אלא בסוג של החלטה 

בניסיון לעשות מדיניות בניגוד לנהלים, ואף לגרור אנשים נוספים לתוך ביצוע העבירה או 

 הם לפעול בניגוד לנהלים. לבקש מ

 

מדובר במי  –עוד לשיטת המאשימה, נסיבה נוספת לחומרה, הינה מעמדו של הנאשם 

 שהיה מפקד תחנה, ובתחום עבודתו הוא הסמכות הראשית. 

 

באשר לאמור בתסקיר נטען, כי פועלו הרב של הנאשם נלקח במכלול השיקולים לקולא 

 ה, כי תסתפק בשל"צ לאחר הרשעה.  בעת עריכת ההסדר, ועל כן המאשימה טענ

 



נטען, כי לא מתקיימות נסיבות מיוחדות וחריגות  –באשר לשאלת אי ההרשעה 

 5473/06ת"פ  –המצדיקות סטייה מן הכלל, ולעניין זה הפנתה לפסיקה התומכת בגישתה 

מקרה בו הכרעת הדין עסקה בשלוש עבירות של הפרת  –שבע -בית משפט השלום באר

 אמונים. 

 

 שעות. 250עתרה להרשיע את הנאשם ולהשית עליו של"צ בהיקף ב"כ המאשימה  

 

להשית על הנאשם  -מנגד, עתר לאמץ את המלצת שירות המבחן, דהיינו  ב"כ הנאשם .6

 : -שעות ללא הרשעה, וזאת בהתחשב ב 250של"צ בהיקף של 

 הודאת הנאשם שחסכה זמן שיפוטי יקר. - 

 באישום אחד ולא מתמשך. תיקון כתב האישום. מדובר - 

 עברו הנקי.  - 

שורה של מכתבי המלצה מהפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, המתארים את  -

הנאשם כאדם בעל תרומה רבה בקידום האינטרסים הארגוניים, יחסי עבודה 

מקצועיים בין הסגל הפיקודי הבכיר של המשטרה, לויאלי למפקדיו ולארגון, יזם 

ות הפשיעה. בנוסף, שורה של תעודות הצטיינות במהלך מבצעים רבים כנגד כוח

 תקופת שירותו במשטרה. 

 הנאשם פוטר מעבודתו בבושת פנים. - 

מעשיו של הנאשם מקורם היה במוטיבציית יתר מצידו, תוך אווירה שעודדה  -

"לשים  –אותו. לעניין זה הפנה הסנגור לדברי המפכ"ל לשעבר, מר קראדי 

 מכשול בפני עיוור". 

 מקרים דומים נידונו בשיפוט משמעתי.  - 

 

באשר לאי הרשעת הנאשם נטען על ידי הסנגור, כי הרשעה בדין תפגע באופן ממשי  

בעתידו המקצועי וכן במקור פרנסתו. לעניין זה הפנה למסמך מהחברה בה מועסק כיום 

ותם קבוצת "דלק ישראל", שמתארים את תפקודו המצוין של הנאשם, וכן נכונ -הנאשם 

והסכמתם של מנהלי החברה להמשיך ולהעסיקו בכפוף לאי הרשעתו בדין. בנוסף, נטען 

על ידי הסנגור, כי הנאשם כיום לומד משפטים וגם לעניין זה הרשעה בדין תגרום נזק 

 בלתי מידתי לנאשם.

 

באשר לנסיבות האישיות, נטען על ידי הסנגור, כי הנאשם נשוי ואב לארבעה ילדים,  .7

מנהלת אורח חיים נורמטיבי, וכן עמד על הפגיעה הקשה במשפחה על רקע  משפחתו

פיטוריו של הנאשם מעבודתו במשטרה, וכן על הנזק הנפשי שנגרם לבני משפחתו, לרבות 

 העיסוק התקשורתי בתקופה הרלוונטית.

 

בית משפט  - 6207/05וכן ת"פ  70848/00הסנגור הפנה לפסיקה התומכת בגישתו, ע"פ 

שבע -בית משפט השלום באר – 2216/07, וכן ת"פ 46442-01-11שבע.וכן ע"פ -ארהשלום ב

 אביב. -בית משפט השלום תל – 10083-03-00וכן ת"פ 

 



 דבר הנאשם 

הנאשם הביע חרטה על מעשיו וכן תיאר את התקופה הקשה שחווה יחד עם בני משפחתו  .8

חייו ולהתחיל פרק חדש  על רקע פיטוריו מעבודתו וכן עמד על ניסיונותיו לשקם את

בחייו. כמו כן, הדגיש את הפגיעה הקשה במקור פרנסתו ועתידו המקצועי היה ויורשע 

 בדין. על כן, הנאשם עתר שלא להרשיעו בדין.

 

 המסגרת הנורמטיבית 

השימוש בסמכות אי הרשעה ייעשה במקרים נדירים וחריגים בלבד. המבחנים נקבעו   .9

 432/85בנידון היא מן המפורסמות רק לשם הדגמה ראו: ר"א בשורת פסקי דין, וההלכה 

מדינת ישראל נ'  2669/00, כתב נ' מדינת ישראל, ע"פ 2083/96רומנו נ' מדינת ישראל, ע"פ 

 פלוני נ' מדינת ישראל.  9262/03פלוני, ע"פ 

 

בהלכת תמר כתב קבעה כבוד השופטת דורנר, כי הימנעות מהרשעה אפשרות בהצטבר  

מים: ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם ושנית, סוג שני גור

העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים, על ההרשעה, מבלי לפגוע באופן מהותי 

 בשיקולי ענישה אחרים. 

 

מדינת ישראל נ' שמעון שבס, קבע כבוד הנשיא ברק, כי פעולות העולות  1397/03בדנ"פ 

 כדי הפרת אמונים:

"מכרסמות בעבותות הקושרות אותנו כבני חברה אחת, הן מפרות את האמון של פרט 

בפרט, ושל הפרט בשלטון. הן מעודדות זלזול ברשויות הציבור ובעובדי הציבור. הן 

מטפחות ציניות כלפי רשויות המינהל וכלפי הסדר החברתי הקיים. הן פוגמות באמון 

 .ת את היציבות החברתית"של הפרט בתיפקודו של הכלל, ובכך מערערו

 

לענייננו, ועל רקע המבחנים שנקבעו לעיל, מכלול השיקולים שמנה הסנגור המלומד, 

לשיטתי נסוגים בפני האינטרס הציבורי שלא יוכל להשלים עם האפקט של הימנעות  

מהרשעה ובמקרה שבפניי, הוא גובר על כל השיקולים שמנה הסנגור. הימנעות מהרשעה 

כנגד גורם ההרתעה, העומד בפני עצמו כאחד משיקולי הענישה, ולשדר מסר עלולה לפעול 

 סלחני ללובשי המדים.

 

באשר לפגיעה הממשית במקור הפרנסה, לא שוכנעתי שהרשעתו בדין תחסום בפניו דרך 

למצוא עבודה אחרת שלא בתחום האבטחה כמפורט במכתב המעביד מחברת "דלק 

 ישראל".

 

, מדובר בכלי חשוב בו נעזר בית המשפט במלאכת האיזון באשר להמלצת שירות המבחן

בין כל השיקולים שעל בית המשפט לשקול, אלא שהמלצתו של השירות מעירה את הפן 

השיקומי  מתמקדת בעבריין, ואילו חובתו של בית המשפט היא לתת דעתו לכלל 

 . 4872/95ההיבטים האחרים ששירות המבחן אינו מופקד עליהם. ראה לעניין זה ע"פ 

 



דומני, שאין ספק שמדובר במעשים חמורים בפני עצמם, ונדבך חומרה נוסף במעשיו של 

הנאשם, לרבות נסיבות מחמירות, העובדה שמדובר במעשים מתמשכים. מה גם, הנאשם 

לא בחל לרתום חלק מפיקודיו כדי לממש את מטרתו, תוך התנהלות בניגוד לפקודת 

 שהסב נזק לא מבוטל לאינטרס הציבורי.  מטא"ר וכן לנוהלי המשטרה, דבר 

 

לכתב האישום הורשע במסגרת הסדר טיעון ונידון לשל"צ  2עוד יש לציין, שהנאשם 

שעות, מאסר על תנאי וקנס כספי, כאשר צוין כי הנאשם פעל בעל כורחו מבלי  280בהיקף 

של  שרצה בדבר שנכפה עליו מבלי שהפיק כל רווח ממעשיו הואיל והיה ידו הארוכה

של כבוד סגן הנשיא דאז, השופט דב  24.02.2010הנאשם שבפנינו )ראה גזר הדין מיום 

 מגב(.

 

לקולא, כלל השיקולים שמנה הסנגור, מוצאים ביטוי בעובדה שהמאשימה הסכימה 

 להסתפק בעונש בדמות של"צ לאחר הרשעה.

 

ומרה והן לקולא אשר על כן, ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, הן לח .10

כמפורט לעיל, והקשבתי לטיעוני ב"כ הצדדים וכן עיינתי בתסקיר שירות המבחן, וכן 

הקשבתי לדברי עדי האופי, וכן במכתבי ההמלצה המתארים פועלו הרב של הנאשם 

במסגרת שירותו במשטרה, הגעתי למסקנה, שיש להרשיע את הנאשם בעובדות 

 לחוק העונשין.  284של הפרת אמונים לפי סעיף בעבירה  –המיוחסות לו בכתב האישום 

 

של"צ, הינו סביר בנסיבות העניין, הן  -באשר לסוג העונש שעתרו הצדדים להשית, דהיינו  .11

 מהנימוקים שמצוינים בתסקיר והן מהנימוקים שצוינו על ידי ב"כ הצדדים.

 

ת בהתאם לתוכנית שעו 250אשר על כן, הנני מחייב את הנאשם לבצע של"צ בהיקף של  .12

 שגובשה על ידי שירות המבחן.

 

 עותק מגזר הדין יישלח לשירות המבחן.

 

 יום. 45זכות ערעור תוך 
#<8># 

 
  במעמד הנוכחים. 18/04/2012, כ"ו ניסן תשע"בניתנה והודעה היום 

  
 

 
 סגן נשיא, אבו טהה נסר

 
 

   

 


