ת”ד  – 7263/01/11יעל בן דהן נגד מדינת ישראל
בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע

ת"ד  7263-01-11מדינת ישראל נ' בן דהן
תיק חיצוני :מספר תיק חיצוני

מספר בקשה12:
בפני כבוד השופטת איילת גרבי
יעל בן דהן
מבקשים
נגד
מדינת ישראל
משיבים
החלטה
ביום  22.11.18הגיש הממונה על עבודות השירות בקשה לגזירת עונש אחר על הנאשמת ,שכן הנאשמת החלה בריצוי
 6חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות ביום  11.09.17וזאת עד לאישפוזה ביום .19.04.18
הממונה מפרט כי במהלך ריצוי עונשה נעדרה מהעבודה מפאת מחלה וכן בשל הקושי לשלב הורות עם ריצוי העונש.
עוד מציין הממונה כי לזכותה של הנאשמת יאמר שכל הזמן שמרה על קשר והביעה מוטיבציה לסיים עונשה בדרך של
עבודות שירות ,וכי ביום  19.04.18אושפזה אישפוז פסיכיאטרי במשך כחודשיים וחצי ולאחר שחרורה שמרה על קשר
טלפוני באופן ישיר וכן באמצעות גורמי הטיפול.
ביום  15.11.18הציגה הנאשמת מסמך מרופאה פסיכיאטרית ,כי אינה כשירה לעבודה.

המאשימה הותירה את ההחלטה לשיקול בית המשפט.

מדובר בגזר דין שניתן בעיניינה של הנאשמת שניתן ביום  06.04.17בגין אירוע תאונה מיום .03.09.10
מדובר בנאשמת שנסיבותיה האישיות חריגות ומיוחדות.
הממונה על עבודות השירות ציין את מחוייבותה הרבה של הנאשמת לעונש שנגזר עליה.
היעדרותה של הנאשמת וחוסר יכולתה להמשיך בריצוי עבודות השירות נובע כמפורט בחוות דעת הממונה ממצבה
הנפשי של הנאשמת ובשל חווה"ד הפסיכיאטרית בעניינה.

בתגובת הנאשמת לבקשה ציינה כי כעת נמצאת בטיפול פסיכיאטרי ומעקב צמוד של עו"ס המטופלת בכדורים
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פסיכיאטריים.
עוד ציינה הנאשמת כי היא מטפלת בגפה בשני ילדיה הגילאים שנתיים ושלוש שנים.
הנאשמת הייתה מאושפזת במשך חודשיים וחצי במח' הפסיכיאטרית ובהמלצת הצוות הטיפולי מבקשת שלא להעמיס על
עצמה לחץ נוסף על מנת לא להיקלע למשבר פעם נוספת.
על כן מבקשת הנאשמת בתגובתה כי ביהמ"ש יתחשב בה.

כפי שציינתי נגזרו על הנאשמת מס' רכיבי ענישה במסגרת גז"ד שעניינו שיקומה של הנאשמת.
נסיבות חייה הקשות של הנאשמת פורטו בהרחבה בגזה"ד ,והנאשמת גם היום ובמהלך ריצוי עבודות השירות והפסקתן
עמדה בקשר עם הממונה ואף הביעה מוטיבציה לסיים את עבודות השירות.

בנסיבות אלה אני סבורה ,כי אין להכביד על הנאשמת בענישה מחמירה נוספת ועל כן אני מורה על הפסקת עונש של
עבודות השירות ,ואני גוזרת על הנאשמת תקופת פסילת רישיון מותנית של  3חודשים למשך  3שנים וזאת תחת יתרת
עונש המאסר בדרך של עבודות שירות.

עותק ההחלטה יישלח לצדדים.

ניתנה היום ,כ"ד שבט תשע"ט 30 ,ינואר  ,2019בהעדר
הצדדים.
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