
 נ' מדינת ישראל בורנשטיין בנימין  40350/07ם( -עפ )י

1 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\lhuser\Downloads\m07040350-268.doc 

  בתי המשפט

 040350/07עפ  בית המשפט המחוזי בירושלים

 30/07/2007  כבוד השופט עזרא קמא בפני:

 

   בנימין בורנשטיין בעניין:

 המערער להמןאיתן  ע"י ב"כ עו"ד 

  

 נ  ג  ד

 

 

  מדינת ישראל 

 המשיבה   

 
 ב"כ עו"ד איתן להמן נ' מדינת ישראל - בורשטיין בנימין 40350/07עפ (: 02-08-2007להודעת ערעור במחוזי )

 עו"ד: איתן להמן 

 ב"כ עו"ד איתן להמן נ' מדינת ישראל - בורשטיין בנימין 40350/07עפ (: 02-08-2007לתגובה בטענות )
 מא עו"ד: איתן להמן שופטים: ע. ק

שופטים: י. ריבלין  בורנשטיין בנימיןמדינת ישראל נ'  22776/04תת (: 11-06-2007דין בתעבורה )-להכרעת
 עו"ד: להמן איתן

 

 חקיקה שאוזכרה: 

  (1))א(23, (א) 23, א(1תקנת משנה ), 23: סע'  לא מרובדות - 1961-עבורה, תשכ"אתקנות הת

 (6) 62: סע'  פקודת התעבורה ]נוסח חדש[

 א5: סע'  9711-פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א

 1977-חוק העונשין, תשל"ז

 

 רציו:-מיני

 אי ציות להוראת שוטר –עבירות  –* תעבורה 

 תקנותל( 1())א23קנה תניגוד לבי ציות להוראת שוטר אין גהמערער ב הרשיע את יהמ"ש לתעבורהב
 את שוטר. מכאן הערעור.רפ"י הועאחר שסירב להציג את רישיונותיו מ 1961-, תשכ"אהתעבורה

. 

 קיבל את הערעור וקבע: ביהמ"ש

, עובר דרך חייב לציית, בין היתר, להוראות שוטר במדים, רההתעבו תקנות)א( ל23פ"י תקנה ע
להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי ולאותות הניתנים ע"י שוטר במדים. הוראות שוטר או אותות 

בסדרי שלעניין שבסדרי תנועה, ולא לכל עניין שבעולם. מדובר בעניינים  מתייחסים הניתנים על ידו
אינה  23קנה . תנוהגי רכב והולכי רגל –ברי דרך ובכללי ההתנהגות של ע יחותה ובשינוייםטתנועה ובב

http://www.nevo.co.il/case/648630
http://www.nevo.co.il/case/648630
http://www.nevo.co.il/case/2326470
http://www.nevo.co.il/law/74274
http://www.nevo.co.il/law/74274/23
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.1a
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.a
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.a.1
http://www.nevo.co.il/law/5227
http://www.nevo.co.il/law/5227
http://www.nevo.co.il/law/5227/62.6
http://www.nevo.co.il/law/72952
http://www.nevo.co.il/law/72952/5a
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/74274
http://www.nevo.co.il/law/74274
http://www.nevo.co.il/law/74274
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רשנות נכונה של התקנה אינה תומכת בהחלתה על ציות להוראת . פלהאמיועדת לעניינים שמחוץ ל
 יעת הסירוב להציג רישיון כעבירהבובעת מקניון ישדרישה להציג רה יונות ותעודות.ריששוטר להציג 

לפי  אשים את מי שאינו מציג רישיונות, למצער,היתן לנ]נוסח חדש[.  התעבורה פקודת( ל6)62בסעיף 
 ( אינה נכונה.1)א()23הרשעתו של המערער בעבירה בניגוד לתקנה ו(, 6)62סעיף 

 

שנדרש שוטר במדים או מ לאחר שהשוטר הזדהה בתעודת מינוי. מערער הציג את רשיונוהכל מקום, מ
עליו לעשות כן. משום , נושא את שמו, להציג תעודת מינויהיהוי ז-אינו במדים, אף אם הוא עונד תגש

לא היה חייב להציג תעודת שוטר, או  י השוטרכקבל את קביעתו של ביהמ"ש לתעבורה לכך, אין 
לזכות את הנאשם, ולו יה מקום הפיכך, ל תה "פרובוקטיבית" או לשם קנטור.ישדרישת המערער ה

 מחמת הספק.

 פסק דין

 

זה ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום לתעבורה בירושלים    )כב'  .1

, לפיו הורשע 2007באפריל  11מיום  2776/04השופט י' ריבלין( בתיק 

 (1)א( )23 תקנההמערער בעבירה של אי ציות להוראת שוטר בניגוד ל

. בית המשפט דן את המערער לשלשה 1961 –, התשכ"א התעבורה תקנותל

וחצי חודשי פסילה בפועל של רשיון הנהיגה, חודש פסילה על תנאי וקנס 

 ש"ח.  1,000

 

 האישום

 כתב האישום ייחס למערער שלושה אלה:  .2

 

 אי ציות להוראת שוטר, שהזדהה על פי תעודת מינוי, להציג רשיונות.  .א

 איסור כניסה לרחוב בצלאל, לפי הוראת השוטר.  .ב

 סירוב להוראת "עירוב".  .ג

 

האישום המפורט כאמור, הוא, כפשוטו, ובקצירת האומר, שהשוטר הורה  .3

 למערער שלא להיכנס לרחוב בצלאל שהכניסה בו מותרת, והמערער לא ציית

 להוראת השוטר, ולא נאות לעיכובו. 

נקודת המוצא של כתב האישום היא, שאמנם השוטר הזדהה, על  פי 

 תעודה, לפני מתן ההוראה. 

 

http://www.nevo.co.il/law/5227
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.a.1
http://www.nevo.co.il/law/74274
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המערער כפר בעובדות שיוחסו לו בכתב האישום, ובבית המשפט קמא,  .4

התחיל בעימות מילולי, וכי בתשובתו לאישום, טען המערער, כי האירוע "

 הזדהות, ורק משהגיעו שוטרים למקום הוא הזדהה".השוטר לא הסכים ל

 

 הכרעת הדין

בבית המשפט קמא העידו השוטר יניב קינן ורס"ל רמי טבק, שהצטרף  .5

 מאוחר יותר במהלך האירוע. 

מעדות השוטר קינן עולה, כי המערער נהג באופנוע, ובמהלך נסיעתו ביקש 

יקור שר החוץ לפנות ימינה לרחוב בצלאל, שהכניסה אליו נאסרה בשל ב

ישר בדרך בן צבי.  –האמריקאי. נוהגי הרכב נתבקשו להמשיך את נסיעתם 

השוטר טען בעדותו, כי הוא סימן למערער להמשיך בנסיעה ישר, אך 

המערער סירב לעשות כן תוך הטחת מילים מעליבות כלפיו. המערער ירד מן 

 , אך סירב. הרכב, והוא נדרש על ידי השוטר פעמיים, להציג את רשיונותיו

 

 ומשזו הוצגה התרצה הנאשםהמערער ביקש מהשוטר להציג תעודת מינוי "

 (. 1"  )הכרעת הדין והדו"ח )ת/והזדהה תוך שמקלל

 

העד מאשר, בעדותו בבית המשפט קמא, כי המערער הציג את הרשיונות,  .6

 אחרי הצגת תעודת המינוי של השוטר, ובלשונו: 

 

ג לי רשיונות... אבל הוא "אני לא חולק על כך שהנאשם הצי

לא הציג לי רשיונות מיד כשביקשנו... ביקשנו ממנו רשיונות 

בגלל שהוא סירב לנסוע ישר ורצה להמשיך לנסוע ימינה... 

 פעמים הוא רק נתן לי רשיונות".  10אחרי 

 

 ובהמשך הדברים אומר השוטר: 

 

 "ברגע שהצגתי תעודת שוטר הוא הציג לי רשיונות" 

 

 

 טבק העיד על התנהגות גסה של המערער, ועל קללות ואיומים. רס"ל רמי 
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לעומת עדויות השוטרים, העיד הנאשם על התנהגות גסה וצעקות מצד  .7

השוטר קינן. הוא ירד מן האופנוע, ומשנתבקש על ידי השוטר להציג 

 רשיונות, אמר לו המערער: "אין שום בעיה הצג בבקשה תעודת שוטר". 

 

, כי לדידו, אין די בכך שמי שדרש ממנו שלא לפנות המערער אומר בעדותו

ימינה או לעצור, חובש כובע של שוטר, או לובש אפודה זוהרת של המשטרה 

שמכסה את התג, שהרי כל אחד יכול לקנות כובע של שוטר. הנאשם אומר 

"רציתי את השם שאדע עם מי יש לי עסק. גם אם המפכ"ל עוצר אותי 

נו תעודת שוטר". המערער מוסיף, כי ביקש את באמצע הכביש אני אבקש ממ

 תעודת השוטר בשל "דין ודברים צעקני". 

 

לעניין הסימון לנסוע ישר ולא לפנות ימינה, טען המערער: "שקר וכזב". 

 המערער אף הכחיש, בעדותו, כי קיבל הוראה כאמור. 

 

בית המשפט קמא קבע, כי דרישתו של המערער מן השוטר להציג תעודת  .8

ינוי היא דרישה פרובוקטיבית. משלבש השוטר מדי שוטר וחבש כובע, גם מ

לדברי המערער "לא היתה על השוטר כל חובה להציג תעודת מינוי". ועוד 

זאת, בית המשפט קמא קבע כממצא עובדתי, כי בקרבת מקום היתה ניידת 

 משטרה, ולפיכך לא היה כל חשש, אף לא לכאורה שמדובר במי שאינו שוטר. 

 שוטר.  -ית המשפט קמא, לא קיבל את טענות הנאשם כי ניתן לרכוש כובע ב

 

ימינה, קבע בית המשפט קמא, כי הוא מקבל  –לעניין הכניסה לרחוב בצלאל  .9

לנסוע  –כאפשרות סבירה, שהמערער לא ראה את סימון ידו של השוטר 

 ישר, וכי לא שמע את הוראת השוטר. וכך אומר בית המשפט בהכרעת הדין: 

 

" אשר על כן, בחלק זה של האירוע, לא מצאתי שנעברה 

הנאשם לא נכנס לרחוב  1עבירה... גם לפי עדותו של עת/

בצלאל בנסיעה פראית "ברייס" ומכאן ניתן להסיק כי יכול 

)ש( והנאשם בתום לב נכנס לרחוב בצלאל מתוך כוונה לבקש 

שיאפשר לו פניה שמאלה למרחק לא רב  1רשות מעת/

  מהצומת".
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 תקנהנותר, אפוא, העניין של אי הצגת תעודות על ידי המערער שבגינו הורשע, בגדר 

 .התעבורה תקנותל (1)א()23

 בעניין הסירוב לעיכוב, לא ראה בית המשפט להרשיע את המערער .

 

 הערעור

המערער משיג על קביעתו של בית המשפט קמא, כי חובתו של עובר דרך  .10

הוראה של שוטר  כל, משתרעת על התעבורה ותתקנל (1)א( ) 23תקנה   לפי

נמנית עם התקנות  23 תקנהאם במדים ואם זה שהזדהה בתעודת מינוי. 

ות על ידי , והיא חלה על הוראהתעבורה תקנותשבפרק "התנהגות בדרך" שב

שוטרים ומוסמכים אחרים, ואף בניגוד לקבוע בכללי הדרך שבתקנות. 

התקנה האמורה אינה יכולה לחול, כך לטענת המערער, על הוראות שאינן 

 לעניין הסדרת התנועה בדרך וניהולה התקין. 

 

, לזיהוי א5 בסעיף, המשטרה ודתפקגם לעניין לבושו של שוטר, נדרשת  .11

גלוי לעין הנושא את שמו של השוטר ואת שם  –השוטר על ידי תג זיהוי 

שוטר, ובכל  –משפחתו. לפיכך, לטענת המערער, אין די בחבישת כובע 

י "לבקשת כל על השוטר למסור את פרטי זהותו ואת מספרו האיש –מקרה 

אדם בכל עניין הקשור להיותו שוטר, בין אם הוא לבוש מדים ובין אם לאו" 

 (.המשטרה פקודתל א 5 סעיף)

 

המערער, ובהעדר  כוח-במהלך הדיון בערעור, שמעתי טיעונים בקצרה של בא .12

 כוח שני הצדדים.  -בא כוח המשיבה, הוריתי על השלמת טיעונים על ידי באי

 

 דיון

 , קובעת כדלהלן:התעבורה תקנותל (1)א( ) 23 תקנה .13

 

 -לציית "עובר דרך חייב .א

להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה  (1)

 בתעודת מינוי ..." 

 לאותות הניתנים על ידי שוטר במדים...  (2)

 

http://www.nevo.co.il/law/74274/23.a.1
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.a.1
http://www.nevo.co.il/law/74274
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.a.1
http://www.nevo.co.il/law/74274
http://www.nevo.co.il/law/74274/23
http://www.nevo.co.il/law/74274
http://www.nevo.co.il/law/72952
http://www.nevo.co.il/law/72952/5a
http://www.nevo.co.il/law/72952/5a
http://www.nevo.co.il/law/72952
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.a.1
http://www.nevo.co.il/law/74274
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הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד  .ב

לתקנות או בניגוד לתמרורים או להוראה כללית אחרת בעניין 

 סדרי תנועה שניתנו על ידי כל רשות מוסמכת לכך". 

 

מקובלת עלי הטענה, שלפיה הוראות שוטר או אותות הניתנים על ידו,  .14

מתייחסות לעניין שבסדרי תנועה, ולא לכל עניין שבעולם. לעיתים, יש צורך 

בקביעת הסדרי תנועה מיוחדים, אם בשל אירוע בדרך ואם בשל שינוי 

המתחייב מסדר, בטחון, בטיחות וכיוצא באלה. הצבת שוטר במקום פלוני 

להסדיר את התנועה בדרך, מתחייבת, לעיתים, מבלי להמתין לקביעת  כדי

 הסדרי תנועה ותמרורים, כקבוע בתקנות. 

 

 במה דברים אמורים?

בעניינים שבסדרי תנועה ובטיחותה ושינויים בכללי ההתנהגות של עוברי 

 נוהגי רכב והולכי רגל.  –דרך 

 

 אינה מיועדת לעניינים שמחוץ לכללי הדרך והתנועה בה או  23 תקנה .15

 לבטיחותה. 

כך, דרך משל, ניתן להכניס לגדר התקנה האמורה אותות הנוגדים תמרורים 

או הוראה כללית שמסדירה את התנועה בדרך, אך אין התקנה יכולה לחול 

ה גם ניתנה על הוראות שאין מטרתן הכוונת תנועה והסדרתה. באופן ז

לעניין "הכוונת התנועה במקום  א(1משנה ) תקנתסמכות לעובד מע"צ ב

 "שבו מבוצעת עבודת סלילה או אחזקה של כביש". 

 

הציות לאותות חל רק כאשר האות ניתנת על ידי שוטר במדים, או שוטר  .16

הרכב אינו יכול לדעת אם נותן האות הוא בעל צבאי במדים, שהרי נוהג 

 סמכות כדין, כמו שוטר, אם לאו. 

לעומת זאת, הוראות יכול שיינתנו על ידי שוטר במדים, או שוטר שהזדהה 

 בתעודת מינוי כשוטר. 

 

http://www.nevo.co.il/law/74274/23
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.1a
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זיהוי הנושא  -משנדרש שוטר במדים או שאינו במדים, אף אם הוא עונד תג .17

 סעיףליו לעשות כן. כך אנו למדים מהוראות את שמו, להציג תעודת מינוי, ע

 .  המשטרה פקודתל א 5

משום כך, אין לומר כפי שנקבע בהכרעת הדין, כי השוטר, בענייננו, לא היה 

שדרישת המערער היתה "פרובוקטיבית" או חייב להציג תעודת שוטר, או 

לשם קנטור. זו היתה דרישה לגיטימית, ועובדה היא שהשוטר עצמו הציג, 

 ללא עוררין, את תעודת המינוי שלו. 

 

 יכול שתכלול  "הוראה להציג תעודות  )א( 23 תקנההאם הוראת שוטר, בגדר  .11

 ורשיונות"?

לדעתי, עולה ספק אם חובת הצגת רשיונות ותעודות על ידי נוהג רכב נכללת 

 )א(. 23 תקנהבהוראה שלפי 

 

הדרישה להציג רשיון, הנובעת מקביעת הסירוב להציג רשיון כעבירה,  .11

 , שזו לשונו: התעבורה פקודתל (6) 62 בסעיףנקבעה 

 

( בהיותו נוהג של רכב מנועי או ציבורי אינו מציג את 6")

 רשיונו כשהוא נדרש לכך על ידי שוטר". 

 

ציות -כללית של "איכאשר קיימת עבירה ספציפית של הצגת רשיון, מה לנו הוראה 

 להוראה", שעניינה הסדרת התנועה ובטיחותה. 

 

ציות להוראה, לא ציין את הוראת -בענין זה כתב האישום שהתבסס על אי .20

כוללת גם  –החיקוק הנכונה. בית המשפט קמא, פירש כי אי ציות להוראת שוטר 

 אי ציות להצגת תעודות ורשיונות, ואין זה כך. 

 

לוקת שעם הצגת תעודת המינוי של השוטר, הצגי המערער את בענייננו, אף אין מח .21

 רשיונו. 

 

ציות לאות "להמשיך ישר", -בית המשפט קמא, לא ראה להרשיע את המערער באי .22

 ולא ראה להרשיעו בעניין "עיכוב". 

חובקת גם מצב שבו מצווה  (1א( )) 23 תקנהלפיכך, נותרה, כאמור, השאלה אם 

 השוטר על נוהג רכב, או על עובר דרך אחר, להציג רשיונות. 

http://www.nevo.co.il/law/72952/5a
http://www.nevo.co.il/law/72952/5a
http://www.nevo.co.il/law/72952
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.a
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.a
http://www.nevo.co.il/law/5227/62.6
http://www.nevo.co.il/law/5227
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.a.1
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בעניין זה, פרשנות נכונה של התקנה אינה תומכת בהרחבה מופרזת כזו. חובת 

הצגת תעודות קבועה בחקיקה ראשית, וניתן להאשים מי שאינו מציג את רשיונות, 

 לפקודה.  (6) 62 סעיףלמצער, לפי 

-אך בשל אי (,1)א() 23 לתקנהמשום כך, הרשעתו של המערער בעבירה בניגוד 

אינה נכונה. זאת, מעל הצורך, שהרי גם השוטרים  -הצגת רשיונו משנדרש לכך

 המערער הציג את רשיונו, לאחר שהשוטר הזדהה בתעודת מינוי. אומרים, כי 

  

והערה עמי, יש להבין את האירוע האמור, כשהשוטרים נתונים בלחץ של הסדרת  .23

התנועה עקב ביקור שר החוץ האמריקאי, והנהגים אינם סבלניים. מצב זה יוצר 

ם מעליבות. "מתח". אולם, אין בשום פנים ואופן, להסכין לצעקות ולחילופי מילי

אם התנהגות המערער היתה מעליבה ופוגעת, היה מן הראוי להאשימו בהעלבת 

 . העונשין חוקעובד הציבור, אך אין זו עבירה תעבורתית, כי אם עבירה בתחום 

 

ת את ככל שהעניין מצטמצם לכללי ההתנהגות התעבורתית, היה מקום לזכו .24

 הנאשם, ולו מחמת הספק. 
 

5121371 

54671313 
 לפיכך, הערעור מתקבל, ופסק הדין של בית המשפט קמא, מתבטל.  .25

 
 

5129371 

המזכירות תשלח ( בהעדר הצדדים. 2007ביולי  25ניתנה היום י' באב, תשס"ז )54678313

 כוח הצדדים. –עותק מפסק דין זה לבאי 

 

 

 

 54671313-40350/07עזרא קמא 

                                                                                 

 עזרא קמא, שופט 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

http://www.nevo.co.il/law/5227/62.6
http://www.nevo.co.il/law/74274/23.a.1
http://www.nevo.co.il/law/70301

