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בית משפט השלום באשדוד
בית משפט השלום באשדוד שוכן ברחוב לוחמי הגטאות ,רובע ב' .בערכאה זו מטופלים
תיקים פליליים שעניינם עבירות מסוג עוון ופשע ,אשר עונשם המקסימאלי נמוך מ 7 -שנות
מאסר .תיקים הנוגעים לעבירות חמורות יותר או לחריגים מסוימים הקבועים בתקנות,
יטופלו על ידי בית משפט המחוזי בבאר שבע.
אל בית משפט השלום באשדוד אפשר לפנות בטלפון ,במספר ) 08-8514001מזכירות( או בפקס
שמספרו ) 08-8514037מדור פלילי( .כמו כן ,ניתן לפנות אל המזכירה הראשית של בית המשפט ,הגברת
כרמית חנניא בטלפון  ,08-8514081ולאחר שעות העבודה במקרים דחופים בלבד גם בנייד שמספרו
 .050-6255165עוד ניתן לפנות אל סגנית המזכירה הראשית ,הגברת נורין אקסלסי ,בטלפון
 08-8514057או אחרי שעות העבודה במקרים דחופים בלבד ,גם לנייד .050-6255165
יחד עם זאת ,בירורים לגבי פתיחת תיקים ומצבם ניתן לבצע דרך מרכז המידע הארצי של הנהלת בתי
המשפט ,באמצעות הטלפון  .077-270333המענה הקולי ניתן לכל אורך השבוע ,ופועל בימים ראשון
ורביע משמונה עד שש ,בימים שני ,חמישי ושלישי משמונה עד ארבע ,ואילו בימי שישי ,ערבי חג ויום זיכרון
יינתן המענה משמונה ועד שתיים עשרה וחצי בצהריים.
המעוניינים לפנות אל מזכירות בית משפט השלום באשדוד יכולים לעשות זאת בשעות קבלת הקהל.
המזכירות פתוחה בין שמונה לאחת וחצי בכל ימות השבוע ,וסגורה בימי שישי ,חגים וימי זיכרון .זאת מלבד
סעדים דחופים שמטופלים במועדים מיוחדים אלו בין תשע לשתיים עשרה בצהריים.
חשוב לציין כי לפני הגעה לדיון בבית משפט השלום באשדוד יש להתייעץ עם עורך דין פלילי ,ולקבל הכוונה,
ייעוץ וייצוג במידת הצורך .הדבר מומלץ גם לפני כל פנייה אל מזכירות בית המשפט ,בכל עניין ונסיבה.
להלן מידע על שלבי ההליך הפלילי בבית משפט השלום באשדוד:

התייצבות למשפט פלילי בבית משפט השלום באשדוד
על הנאשם להתייצב למשפט במועד ובמקום המפורטים בהזמנה ,כפי שקיבל מהרשויות .חובתו היא גם
להתייצב להמשכי הדיונים ,ארוכים ותכופים ככל שיהיו .על מועדי המשכי הדיון יכול בית המשפט להודיע
לנאשם או לסניגור שלו בעת המשפט ,גם בלי לשלוח לאחר מכן זימון בכתב .כאשר מתייצב הנאשם
במשפט ,יש בפניו מספר אפשרויות:
א .הוא יכול להודיע לבית המשפט בכתב מראש שהוא מודה בעובדות ,אך הודאה זו אינה פוטרת אותו
מהחובה להתייצב למשפט.
ב .הנאשם אינו חייב להתייצב למשפט ,אם התקיימו כל התנאים להלן:
◻️ מואשם בעבירה שהיא חטא  /עוון.
◻️ הודה בכתב הודאה שנמסרה מראש לבית המשפט בכל העובדות המצויות בכתב האישום ,ללא יוצא
מהכלל.
◻️ לא העלה בהודאתו עובדות נוספות שישנו את ההודאה בעובדות המצויות בכתב האישום.
אם תנאים אלה מתקיימים ,הנאשם לא חייב להתייצב בבית המשפט בעצמו ביום פתיחת הדיון ,אלא אם בית
המשפט החליט אחרת.
ג .בכמה סוגי משפטים יכול בית המשפט לשלוח לנאשם הזמנה לדיון ולצרף אליה טופס .הנאשם רשאי
להודות בטופס בעובדות ולהשיבו לבית המשפט .עם זאת ,על הנאשם לדעת שבנסיבות מסוימות ,אם לא
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יתייצב למשפט ,יכול בית המשפט לקיים את המשפט גם שלא בנוכחותו.
יודגש כי נאשם לא יכול להחליט שלא יתייצב לפתיחת המשפט מתוך הנחה שידונו בעניינו במילא שלא
בנוכחותו ,אלא אם:
◻️ התמלאו התנאים המתוארים בסעיפים ב' ו -ג' לעיל.
◻️ הנאשם מיוצג על ידי עורך דין ,והוא ביקש מבית המשפט שהמשפט יתנהל שלא בפניו .בית המשפט יכול
להסכים לכך אם הוא חושב ששיפוט בלי נוכחות הנאשם לא יגרום לו עיוות דין.
יודגש שבית המשפט יכול לשנות את החלטתו בכל שלב במשפט ולהחליט כי על הנאשם כן להתייצב
למשפט ,גם אם החליט אחרת לפני כן.

שלבי הפתיחה של המשפט הפלילי בבית המשפט
לאחר שכל הנוכחים נכנסים לדיון ,נפתח המשפט לפי שלבים קבועים:
א .עם פתיחת המשפט מקריא בית המשפט את כתב האישום בפני הנאשם.
ב .הנאשם יכול לטעון טענה מקדמית כלפי כתב האישום שהוקרא לפניו .למשל פגם או פסול בכתב
האישום ,טענות חוסר סמכות מקומית או עניינית ,הגנה מן הצדק ,התיישנות וכדומה.
◻️ אם טענתו על טענה מקדמית לא התקבלה ,ישאל בית המשפט את הנאשם מהי תשובתו לאישום
שהוקרא לפניו קודם לכן .הנאשם רשאי להשיב או לא להשיב .אם החליט להשיב הוא יכול לכפור בכל
העובדות או בחלקן; להודות בעובדות שנטענו בכתב האישום ,כולן או בחלקן; לטעון עובדות נוספות .יצוין
שאם הוא כופר או מודה בחלק מהעובדות ,עליו לפרט באיזה מהן הוא מודה ובאיזה מהן הוא כופר.
◻️ הנאשם יכול לטעון טענת אליבי ,כלומר בזמן ביצוע העבירה הוא היה במקום אחר .אם ישתמש בטענה
זו ,עליו להעלותה בשלב שבו שואלים אותו מהי תגובתו לאישום .אם הנאשם לא הביא טענת אליבי ,הוא לא
יהיה רשאי להביא ראיות לכך ,אלא אם בית המשפט הרשה זאת.
ג .יצוין שהנאשם יכול לא להשיב להאשמה עם תחילת המשפט וגם אינו חייב כלל להעיד במשפט ,אולם יש
לכך השלכות:
◻️ אם הנאשם לא השיב לאישום או לשאלות בית המשפט בעקבות תגובתו לאישום ,הדבר עלול לשמש
חיזוק למשקל ראיות התביעה.
◻️ אם הנאשם לא העיד במשפט ,הדבר יכול לשמש חיזוק למשקל ראיות התביעה וסיוע לראיות התביעה.
◻️ אם הנאשם כפר בעובדות ,הן אם בכולן והן אם בקצתן ,ייקבע מועד משפט להוכחות ויוזמנו אליו עדים
רלבנטיים.
◻️ בית המשפט יכול גם להזמין עדים רלבנטיים מראש ,לישיבה הראשונה.
ד .שמות עדי התביעה הרשומים בכתב האישום והזמנתם תבוצע על ידי בית המשפט .הוא רשאי להיעזר
לעניין זה בתביעה הכללית.

הזמנת עדים מטעם נאשם במשפט פלילי
להלן הכללים אודות הזמנת עדי הנאשם:
◻️ בית המשפט יזמין לבקשת נאשם עד סניגוריה ,אלא אם הוא מניח שאין בהזמנתו תועלת לבירור שאלה
הקשורה למשפט .נוסף על כך ,רשאי בית המשפט להזמין עדים מטעמו .הזמנת עד מטעם בית המשפט
תתבצע בהזמנה בכתב או בהודעה בעל פה לעד ,בשעת הדיון.
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◻️ בית המשפט יכול ,הן ביוזמתו והן ביוזמת הנאשם ,לצוות על עד שהוזמן או על כל אחד אחר להביא
מסמך ואשר פורט בהזמנה  /בצו.
◻️ אם הנאשם מבקש להזמין עד ,עליו להפקיד בקופת בית המשפט סכום כסף  /ערובה אחרת לשביעות
רצונו של בית המשפט או הרשם .סכום זה מיועד לכיסוי הוצאותיו של העד .בית המשפט או הרשם רשאים
לדרוש מהנאשם סכומי כסף נוספים ,לפי הצורך ולפי מספר העדים שיוזמנו במהלך המשפט.
◻️ בית המשפט יכול שלא לשלוח את ההזמנה לעדות ,אם לא הופקד כסף או ערובה.

סדר שמיעת העדויות בבית המשפט
להלן סדר שמיעת העדויות במשפט הפלילי:
א .חקירת עדים:
◻️ את עדי התביעה יחקור קודם כל התובע ,לאחר מכן ייחקרו בחקירה שכנגד על ידי הנאשם או סנגורו,
ולבסוף תתבצע חקירה חוזרת על ידי התובע.
◻️ את עדי הנאשם יחקור קודם כל הנאשם או סנגורו ,לאחר מכן ייחקרו על ידי התובע ,ולבסוף תתבצע
חקירה חוזרת על ידי הנאשם או סנגורו .בית המשפט רשאי לחקור עדים אלה.
◻️ עד שהוזמן מטעם התביעה ייחקר על ידי בית המשפט ,לאחר מכן ייחקר חקירה שכנגד הן על ידי התובע
והן על ידי הנאשם או סנגורו ,לפי הסדר שייקבע בית המשפט.
ב .אם הנאשם החליט להעיד ,עליו להעיד בשלב תחילת ראיות ההגנה ,עם סיום עדויות התביעה .בית
המשפט רשאי לאשר לו להעיד מאוחר יותר לאחר שיתר עדי ההגנה סיימו להעיד.
ג .עם שמיעת כל העדויות ישמיע התובע את הסיכומים שלו ,ולאחר מכן יכול הנאשם להשמיע את הסיכומים
שלו.
ד .עם גמר המשפט יציין בית המשפט את הכרעת הדין ובה יחליט אם לזכות או להאשים את הנאשם .אם
החליט להרשיע ,יכול להרשיעו בעבירה שצוינה בכתב האישום או כל בעבירה אחרת ,בתנאי שגובתה בראיות
ולנאשם ניתנה הזדמנות סבירה להתגונן בפניה.
אם הורשע נאשם יינתן גזר הדין .לפני מתן גזר הדין יישמעו טיעונים לעונש ,במסגרתן יכול התובע ולאחריו
הנאשם להביא ראיות שישפיעו על מידת העונש ,וגם לטעון טענות בהקשר לכך .החליט בית המשפט
להרשיע את הנאשם בעבירה אחרת מזו שצוינה בכתב האישום ,לא יוכל להטיל עליו עונש חמור ממה שיכול
היה להטיל על העבירה שפורטה בכתב האישום.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות עם משפט פלילי בבית
משפט השלום באשדוד
בכל מקרה ובו אתם נאשמים בעבירה פלילית בבית משפט השלום באשדוד ,אל תתייצבו ללא עורך דין
שייסע לכם בניהול ההליך הפלילי נגדכם בכותלי בית המשפט.
זכרו כי גם אם העונש בגין העבירה צפוי להיות קל יחסית ,עצם ההעמדה לדין פלילי עלולה להעיב על שמו
של הנאשם ,לפגוע פגיעה אנושה במוניטין שלו ,במשפחתו ובחיי החברה שלו .לכן מומלץ כי כל אחד שמצא
עצמו נחשד או מואשם בעבירה פלילית להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה הבקיא ברזי החקיקה והפסיקה.
הזכות לקבל ייעוץ משפטי או להיות מיוצג על-ידי עורך דין ניתנת בכל שלב של ההליך הפלילי וכדאי לנצלה
החל מהשלב הראשון ,החקירה במשטרה .בשלב זה יש כללים ברורים של 'עשה ואל תעשה' ,משום שאף
שגיאה קלה מצד העצור עלולה להיות בעלת השלכות רציניות להמשך ההליך.
המשפט הפלילי סבוך ,מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב .כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול
להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך ,מניעת יציאה ממנו .היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

בית משפט השלום באשדוד  -עורך דין פלילי אסף דוק

16/11/2018
077-5006206
052-6885006

של ההליך הפלילי המתנהל נגדך .עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של
ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול
ההליך הפלילי שנפתח נגדך .בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית ,הצורך בייעוץ
משפטי מקצועי הוא הכרחי .עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק
בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.
משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר
נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד
לכיבוש היעד לשביעות רצונם .במידה וזומנת לבית משפט השלום באשדוד בעקבות כתב אישום שהוגש
נגדך  -פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך
מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה
מובטחת.
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