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 2018 –שנתי  דו"ח                                              

 
 ברירות קנס, ברירות משפט והליכים נוספים

 
 תוצאה סוג התיק תיק פלילי מס'

1 36750-09-17 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  500הסדר טיעון: קנס בסך 

 סר תמורתםימי מא 5או 

2 36915-09-17 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

 ₪ 50הסדר טיעון: קנס בסך 

3 36909-09-17 

 

36886-09-17 

36895-09-17 

36903-09-17 

 

36907-09-17 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  200הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר תמורתם. 2או 

4 36746-09-17 

 

36832-09-17 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  250הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר תמורתם 2או 

5 36881-09-17 

 

36877-09-17 

36871-09-17 

36868-09-17 

 

 פטברירת מש

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  300הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר תמורתם 3או 

6 36919-09-17 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

 כתב האישום נמחק כמבוקש

7 44058-07-17 

 

 ברירת משפט

ק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( עבירה על חו

 1998-התשנ"ח

 כתב האישום נמחק כמבוקש

8 36805-09-17 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  500הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר תמורתם 5או 
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9 36826-09-17 

 

 ברירת משפט

ן )העמדת רכב וחנייתו( עבירה על חוק עזר לראש העי

 1998-התשנ"ח

 כתב האישום נמחק כמבוקש

10 36853-09-17 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  100הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר 1או 

11 36821-09-17 

 

 ברירת משפט

ו( עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחניית

 1998-התשנ"ח

₪  150הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר  1או 

 

12 36799-09-17 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  150הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר 1או 

13 49865-10-17 

 

 ברירת משפט

ו( עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחניית

 1998-התשנ"ח

₪  150הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר 1או 

14 29269-01-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

 כתב האישום נמחק כמבוקש

15 38994-06-16 

38914-06-16 

38936-06-16 

 

 ברירת משפט

חנייתו( עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב ו

 1998-התשנ"ח

 כתב האישום נמחק כמבוקש

הנאשם היה מצוי בתהליך 

 לקבלת תו נכה 

16 29257-01-18  

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  200הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר. 2או 

17 36766-09-17 

 

 ברירת משפט

ש העין )העמדת רכב וחנייתו( עבירה על חוק עזר לרא

 1998-התשנ"ח

 כתב האישום נמחק כמבוקש

18 29240-018-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  200הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר 2או 

19 3660-11-17 

 

 ברירת משפט

העין )שמירת הסדר  עבירה על חוק עזר לראש

 1996-והניקיון( התשנ"ז

₪  150הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר 1או 

20 29222-01-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  200הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר 2או 

21 29053-01-18 

29060-01-18 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 2,000הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר 20או ₪ 
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29079-01-18 

 

29092-01-18 

29211-01-18 

29195-01-18 

29187-01-18 

29173-01-18 

 

29127-01-18 

29109-01-18 

29102-01-18 

 

 1998-התשנ"ח

22 28990-01-18 
 

 ברירת משפט

יתו( עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחני

 1998-התשנ"ח

₪  250הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר 2או 

23 29015-01-18 
 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  300הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר 3או 

24 29003-01-18 

 

 ברירת משפט 

תו( עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחניי

 1998-התשנ"ח

 300הסדר טיעון : קנס בסך 

 ימי מאסר. 3או ₪ 

25 28937-01-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

הנאשם לא התייצב ולא 

 שילם את הקנס.

 1,000נגזר עליו כפל קנס בסך 

 ש"ח

26 56682-01-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

הסדר טיעון : קנס בסך 

 ימי מאסר 5או ₪  571.80

27 28974-01-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

 700הסדר טיעון : קנס בסך 

 ימי מאסר. 7או ₪ 

28 29042-01-18 
29024-01-18 
29036-01-18 
29033-01-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

 600הסדר טיעון : קנס בסך 

 ימי מאסר. 6או ₪ 

29 28955-01-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

 250הסדר טיעון : קנס בסך 

 ימי מאסר. 2ו א₪ 
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30 3696-11-17 

 

 ברירת משפט

העין )שמירת הסדר  עבירה על חוק עזר לראש

 1996-והניקיון( התשנ"ז

 230קנס בסך  הסדר טיעון :

 ימי מאסר 2או ₪ 

31  

33972-02-18 

 

 ברירת משפט

העין )שמירת הסדר  עבירה על חוק עזר לראש

 1996-והניקיון( התשנ"ז

₪  1,460גזר דין : קנס בסך 

 ימי מאסר 14או 

32 36844-09-17 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

ש,ח  1,000גזר דין : קנס בסך 

 ימי מאסר. 10או 

33 58024-05-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

 5או ₪  500גזר דין: קנס בסך 

 ימי מאסר.

34 58027-05-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

 5או ₪  500גזר דין: קנס בסך 

 ימי מאסר.

35 58035-05-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  250: קנס בסך הסדר טיעון

 ימי מאסר. 3או 

36 58055-05-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  300הסדר טיעון: קנס בסך 

ימי  3בשני תשלומים או 

 מאסר.

37 58070-05-18 

 

 רירת משפטב

עבירה על חוק עזר לראש העין )פיקוח על כלבים 

 1996 -וחתולים ( התשנ"ו 

כתב האישום :  החלטה

₪  475יימחק והקנס על סך 

 ישולם במלואו.

38 58046-05-18 

58040-05-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

 בוטל כתב האישום

 .הקנס שולם במלואו

39 3674-11-17 

 

 רירת משפטב

עבירה על חוק עזר לראש העין )פיקוח על כלבים 

 1996 -חתולים ( התשנ"ו ו

 200הסדר טיעון : קנס בסך 

ימי  2בשני תשלומים או ₪  

 מאסר תמורתו.

40 8195-08-18 

 

 

 

 

 

 ברירת משפט

העין )שמירת הסדר  עבירה על חוק עזר לראש

 1996-והניקיון( התשנ"ז

 100הסדר טיעון : קנס בסך 

 ימי מאסר תמורתו. 1ו/או ₪ 

41 8212-08-18 

 

 ברירת משפט

העין )שמירת הסדר  עבירה על חוק עזר לראש

 1996-והניקיון( התשנ"ז

 250הסדר טיעון : קנס בסך 

 ימי מאסר תמורתו. 2ו/או ₪ 
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42 8046-08-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

 250הסדר טיעון : קנס בסך 

 ימי מאסר תמורתם. 2או ₪ 

43 8074-08-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  250הסדר טיעון: קנס בסך 

 ימי מאסר תמורתם. 10או 

44 8001-08-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

₪  200הסדר טיעון: קנס בסך 

 תם.ימי מאסר תמור 2או 

45 8090-08-18 

 

חניה מבלי ששולמה אגרת הסדר חניה ושימוש 

)א( לחוק עזר 12בכרטיס חניה, עבירה לפי סעיף 

 .1998-לראש העין )העמדת רכב וחניית, התשנ"ח 

 1,000הסדר טיעון : קנס בסך 

 ימי מאסר תמורתם. 10או ₪ 

46 8107-08-18 

 

חניה מבלי ששולמה אגרת הסדר חניה ושימוש 

)א( לחוק עזר 12יס חניה, עבירה לפי סעיף בכרט

 1998-לראש העין )העמדת רכב וחניית, התשנ"ח 

 

 2,200הסדר טיעון : קנס בסך 

 ימי מאסר תמורתם. 21או ₪ 

47 8060-08-18 

 

 ברירת משפט

עבירה על חוק עזר לראש העין )העמדת רכב וחנייתו( 

 1998-התשנ"ח

 100הסדר טיעון : קנס בסך 

 מאסר.ימי  1או ₪ 

 


