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 פסק די�

  1 

 2  רקע

  3 

 4גלגלי הרכב, לפי  4כנגד הנאש� הוגש כתב אישו� המייחס לו עבירה של חניה על מדרכה ע�   .1

 5א) 2(א)(72וסעי"  2012 –(א) לחוק העזר לזכרו' יעקב (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ג 7סעי" 

 6  . 1961*בורה, תשכ"אלתקנות התע

  7 

 8בזכרו'  58המייסדי� , ברח' 12:13סמו� לשעה  3.8.17על פי עובדות כתב האישו�, בתארי�   .2

 9גלגלי� על המדרכה,  4ע� (להל�: "הרכב")  64*712*31יעקב, העמיד הנאש� את רכבו מ.ר. 

 10בסמו� למעבר חציה ובאופ' שהיה בו כדי להפריע למעבר הולכי רגל ו/או נכי� אחרי�, בניגוד 

 11  לדי'. 

  12 

 13 01656842כתב האישו� הוגש לבית המשפט בעקבות בקשת הנאש� להישפט בגי' דו"ח מס'   .3

 14  שנית' לו. 

  15 

 16 1994*נכה בהתא� לחוק חניה לנכי�, התשנ"ד גבעל תאי' חולק על כ� שהנאש� הינו   .4

 17  (להל�: "חוק חניה לנכי#").

  18 

  19 

  20 

  21 
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 4מתו�  2

 1  טענות הנאש#

  2 

 3בתגובתו לכתב האישו� הודה הנאש� בכ� שהחנה את רכבו על המדרכה באופ' המתואר   .5

 4ות הכעס והתסכול שליוו וטע', כשתחוש )1(ת/לעיל וכפי שנראה ג� בתצלו� שצור" לדו"ח 

 5כי הוא נאל0 לעשות כ' בשל ארוע "נפילת סוכר" שתק" אותו באותו עליו מאוד,  אותו ניכרו 

 6"...אני חניתי בצורה כזאת שהשארתי מקו# הפריע לאיש: רגע ומבלי שהיה בכ� כדי ל

 7לעגלת תינוקות, לא חניתי על מקו# של נכה שיש ש# רכב של מעלו�, ... אני הרגשתי 

 8שעוד רגע אני מתעל+, ככה זה ע# נפילת סוכר. אני לא שמעתי שבשו# מקו# באר* 

 9כנראה לא שייכת  נותני# לנכה דו"ח על חניה על מדרכה כל עוד הוא לא מפריע. זכרו�

 10חנה (א� במועד אחר) בנוס" לכ� טע' הנאש� כי באותו מקו� ממש  למדינת ישראל...". 

 11אשר צול�  3נ/רכב של סיירת בטחו' על המדרכה ג� כ', ולתמיכת טענתו  הגיש את הצילו� 

 12שהעיד ג� הוא בפני וטע' כי מדובר ברכב הנוהג לחנות על המדרכה  על ידי חברו עודד ברלי

 13     �. במקו

  14 

 15  התייחסות המאשימה 

  16 

 17במקרה נכה, אזי ג בהתייחסותה לטענות אלה טענה ב"כ המאשימה כי הג� שמדובר ברכב בעל  .6

 18ולסיו� חציית  הנדו' העמיד אותו הנאש� על המדרכה באופ' שהפריע לתנועת הולכי הרגל

 19וכי ג� א� הוא אכ' עשה זאת מכיוו' שחש ברע, היה עליו לנהוג באופ'  ,הכביש במעבר החציה 

 20שלא יסכ' אחרי�. עוד טענה ב"כ המאשימה כי "לרכב בטחו' מותר לחנות במקומות כאלה 

 21  לצור� מילוי תפקידו". 

  22 

 23לנוכח כל האמור לעיל הוריתי לב"כ המאשימה לבדוק את  טענות הנאש� ביחס לרכב הבטחו'   .7

 24  כשהוא חונה על המדרכה ולהגיש את ממצאי בדיקתה לתיק בית המשפט.  3נ/� הנראה בתצלו

  25 

 26ב"כ המאשימה ציטטה בהודעה שהוגשה מטעמה לתיק בית המשפט בהתא� להחלטה דלעיל,   .8

 27את תגובת מר אלי עטיה, מנהל אג" הבטחו', בטיחות ושעת חירו� בזכרו' יעקב, כהאי 

 28ה של הנאש# קשה לי להבי� אי, יכול היה "לאחר שצפיתי בתמונת רכבו החונלישנא:  

 29להשוות את חניית רכב הבטחו� לחניית רכבו. רכבי הבטחו� ורכבי המשטרה חוני# על ציר 

 30רח' ז'בוטינסקי (מדרחוב) ע# כיוו� התנועה, בעוד שרכב הנאש# חנה על ציר הנדיב (רח' 

 31הולכי רגל (מעבר הנדיב) נגד כיוו� התנועה. בנוס+ חנה את רכבו בדיוק בכניסה למעבר 

 32חציה). רכבי הבטחו� והמשטרה חוני# בתו, מבואה שאינה מפריעה למעבר התנועה או 

 33 הולכי רגל ומש# שולטי# על הצומת לצור, מילוי תפקיד# הבטחוני בטיחותי. ניכר כי אי�

 34  רכב הסיור".  קשר בי� חניית רכב הנאש# לחניית
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 4מתו�  3

 1  דיו� והכרעה 

  2 

 3  מורה כ�: הלחוק חניה לנכי�,  2סעי"  הואסעי" החוק הרלבנטי לענייננו   .9

 4  הרכב), במקו# שאי� החניה  
.  (א)   נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תג נכה (להל� 2"    

 5  מותרת בו א# התקיימו כל אלה:                   

 6  )  בסמו, למקו# האמור, אי� מקו# חניה מוסדר לנכי# או שהוא לא היה פנוי 1(                  

 7  בזמ� החניה;                          

 8  )  בסמו, למקו# האמור לא מצוי מקו# אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא היה 2(                  

 9  ה; פנוי בזמ� החני                         

 10  )  החניה נעשית באופ� שאי� בה סיכו� לעוברי דר, ואי� היא מונעת מעבר חופשי 3(                  

 11  להולכי רגל, לעגלות ילדי# או לעגלות נכי#;                         

 12  )  החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה". 4(                 

  13 

 14נכה, רשאי להחנות את רכבו במקומות שהחניה בה� אסורה  גנכה המחזיק בת *הווה אומר 

 15, ביניה� התנאי לפיו לא מצטברי�ליתר הנהגי�, וזאת בכפו" לעמידה במספר תנאי� 

 16  תגרו� החניה להפרעה ממשית לתנועה. 

  17 

 18באופ' שחס� את המקו� אליו ובהעדר מחלוקת על כ� שהנאש� הנה את רכבו על מדרכה   .10

 19" קגל החוצי� את הכביש במעבר החציה הסמו�, כפי שהדבר משתאמורי� לעלות הולכי ר

 20באופ' שגר� הפרעה עשה כ'  ורה כי אי' מנוס מ' המסקנה שהוא, אני סב1ת/מהתצלו� 

 21דרכ� ויעקפו את רכבו ציפיית הנאש� לכ� שהמשתמשי� במדרכה יסטו מממשית לתנועה. 

 22  עיני. נה סבירה באיע� סיו� חציית� את הכביש, 

  23 

 24ועוד, בבחינת תצלו� רכב הבטחו' הנראה חונה על המדרכה ג� כ' (במועד מאוחר יותר זאת   .11

 25תנאי  , מצאתי כי אי' מדובר באותו מקו� ובאות�בו הוא צול� על ידי חברו של הנאש�)

 26חניה וג� טענת המאשימה לפיה זה חנה ע� כיוו' התנועה ואילו רכבו של הנאש� חנה בכיוו' 

 27, לא 3נסיבות חניית רכב הבטחו' במקו� הנראה בתצלו� נ/לכ�, . מעבר הנגדי, נכונה היא

 28  נתבררו בפני.  

   29 

 30לחוק חניה לנכי# , הנני קובעת כי הנאש#  2אשר על כ� ולנוכח אי התקיימות תנאי סעי+   .12

 31לא היה רשאי להחנות את רכבו כפי שהחנה אותו במקרה זה ולפיכ, מחליטה להרשיעו 

 32  . ו#בעבירה המיוחסת לו בכתב האיש

  33 



  
  משפט השלום בחדרה בית

    

03
40969 חע"ק
  מועצה מקומית זכרו� יעקב נ' שבתאי 18
  

   
    01656842תיק חיצוני: 

   

 4מתו�  4

 1בדבר הסיבה הבריאותית שבעטיה הוא ת הנאש# לפני# משורת הדי� ולאור טענע# זאת,   .13

 2החנות את רכבו בבהילות באופ� הזה (על א+ שהטענה לא הוכחה במסמכי# נאל* ל

 3בכ, שאעמיד את סכו# הקנס שאותו יהא אני מחליטה לבוא לקראתו  ,רפואיי# כנדרש) 

 4  בלבד.   0 250המקורי, דהיינו על ס, של עליו לשל#, על ס, מחצית הסכו# 

  5 

 6  . 15.12.18 הקנס ישול# עד ליו#

  7 

 8  ימי#.  45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתו, 

  9 

 10  המזכירות תשלח את פסק הדי� לצדדי# בדואר רשו#. 

#>4<#  11 

  12 

 13  , בהעדר הצדדי�.2018אוקטובר  19, י' חשוו' תשע"טנית' היו�,  

                   14 

 15 

  16 

  17 

  18 


