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 .אך לא הורשעו, הודו באיומים כלפי שוטר והעלבתו

איומים , עבירות של תקיפת שוטריםכתב האישום בהואשמו בני הזוג ב, במקור

 .על שוטרים והעלבת עובד ציבור

, במהלך בדיקת רשיונות רכב שגרתית, על פי עובדות כתב האישום המקורי

, בהמשך. הותהתפתח עימות בין הנאשם לשוטר במהלכו סירב הנאשם להזד

 ואף תקף שוטרים בכך שבעט ,סירב הנאשם להתלוות לשוטר לתחנת משטרה

 .ברגליהם

תקפה את אחד , הנאשמת הואשמה בכך שאיימה על השוטרים באיומי רצח

 .השוטרים והעליבה אותם בשלל קללות

תוקנו עובדות כתב האישום והעבירה כח הצדדים הגיעו להסדר טעון לפיו -באי

 במידה ויתקבל פי הסדר הטעון הוסכם כיעל . רים נמחקה כלילשל תקיפת שוט

 .יעתרו הצצדים לאי הרשעת הנאשמים, אודות הנאשמים תסקיר חיובי

 :באשר לנאשמת

בית המשפט כיבד את הסדר הטעון והטיל על הנאשמת שירות לתועלת הציבור 

 .ללא הרשעה בדין,  שעות100בהיקף של 

באמור תסקיר שירות , שב בהסדר הטעוןבהתחאת התוצאה נימק בית המשפט 

בהיותה בחורה , בהודאתה המיידית של הנאשמת והבעת החרטה, המבחן

ועל מנת שלא למנוע השתלבותה בעתיד , צעירה המנהלת אורח חיים נורמטיבי

 . במסגרות תעסוקתיות שונות

 8.1.01פסק הדין ניתן ביום 

 

' כב; )טרם פורסם( ליכטנפלד אצצצגי' י נ"מ, 1714/00)  נתניה-שלום(פ "ת

 ד פלנטר"עו: לנאשמת; מירב גרינברגד "עו:  למדינה.ליאורה ברודי תהשופט

 .גיא
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 :באשר לנאשם
השופטת נגה ' כב,  בפני סגן הנשיא2098/00 לתיק פליליהנאשם צירף תיק זה 

 .אוהד

הודה הנאשם כי תקף את אחותו בכך , 2098/00 פ"במסגרת ההליכים בת

 .ן בכך שקרע את יומנהשדחף אותה וכ

כ "האמור בתסקיר שירות המבחן ועמדת ב, על יסוד המלצת שירות המבחן

 בפיקוח 2098/00. פ.הורה בית המשפט להעמיד את הנאשם בת, הצדדים

 .ללא הרשעה, שנהמשך טהור ל

 עבודות שירות 1714/00 פ"בתהטיל בית המשפט על הנאשם , מטעמים דומים

 .ללא הרשעה,  שעות140לתועלת הציבור בהיקף של 

 

 30.1.2001פסקי הדין ניתנו ביום 

 

 אצצצגי' י נ"מ, 2098/00) שלום נתניה(פ "ת  +1714/00)  נתניה-שלום(פ "ת

ד "עו: למדינה. סגן נשיא, נגה אוהד תהשופט' כב; )טרם פורסם( ליכטנ

 . גיאד פלנטר"עו: לנאשם; פרדלסקי

 

 
 
 
 
 


