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עורך דין תעבורה בתל אביב
עורך דין לתעבורה אסף דוק מעניק ייעוץ ,ליווי וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות
תעבורה וערוך למתן מענה מיידי ומקצועי  24שעות ביממה לתושבי תל אביב והסביבה.
המשרד מעניק ללקוחותיו ובני משפחותיהם מאזור המרכז את האפשרות לקבל ייצוג
משפטי מקצועי ,יסודי ואחראי כבר מראשית ההליכים התעבורתיים ועד לסיומם.
עורך דין לתעבורה בתל אביב
עבירות תעבורה מתחלקות לסוגים שונים ובהתאם לכך מוטל על מי שעובר עליהן עונשים ברמות שונות,
מקנס ואזהרה ועד עבודות שירות ומאסר בפועל לתקופה ממושכת .עורך דין מקצועי לתעבורה מתל אביב
יכול במקרים רבים לחסוך לכם לא רק את כספכם ,אלא ,לעיתים קרובות אף לסייע לכם להימנע מלרצות
עונשים חמורים.
בשנים האחרונות חלה החמרה משמעותית באכיפת החוק על נהגים וזאת בשל שלל תאונות הדרכים
הקטלניות בהן נספו חייהם של מאות קורבנות בשל השימוש המוגבר באלכוהול ,נהיגה בפסלות או בשלילה,
נהיגה ללא רישיון ,גרימת מוות ברשלנות ועבירות חמורות לא פחות שמסבכות את הנהג התמים עם גורמי
אכיפת החוק ומעמידות אותו בסכנה פלילית קיומית ,אשר מצדיקה במרבית המקרים את התערבותו של
עו"ד תעבורה מקצועי המכיר את רזי המשפט הפלילי מחד והן את דיני התעבורה בפרט.
לאור כך ,מלווה משרדנו משפטית ואישית את לקוחות המשרד ובני משפחותיהם מאזור המרכז ,ובכלל
זה בעיר תל אביב ,לאורך כל ההליך הפלילי שנפתח נגדם עקב עבירות תעבורה שונות .הליווי עשוי להתחיל
באופן מיידי עוד במהלך השיחה עם השוטרים שעצרו את הנהג ,ממשיך בשימוע מול קצין תעבורה או חקירה
בתחנת המשטרה ,ומגיע עד להשגת הסדרי טיעון מול התביעה ,ניהול הליכים וייצוג בבית המשפט.
למשרד ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד בזכות צוות אנשים מוכשר וייחודי הפועל תמיד
למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות ,תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד
לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל .לאור העובדה כי להליך הפלילי השפעה רבה על חיי החשוד או
הנאשם ועל חיי בני משפחתו ,שכן יש בו כדי לפגוע בחירותו ובכבודו ,כל אדם המתקשר עימנו זוכה להיות
במרכז העשייה ולהגנה משפטית מלאה על זכויותיו תוך שירות אישי ומקצועי.
המשרד ערוך למתן מענה מיידי ומקצועי לתושבי תל אביב והסביבה על פני כל שעות היממה 24 ,שעות
ביממה  7ימים בשבוע .הניסיון מלמד כי טיפול ראשוני מטעם עורך דין תעבורה מקצועי עשוי במקרים
מסוימים למנוע עוגמת נפש עתידית ,לחסוך הוצאות כספיות גבוהות בהמשך ואף להביא להימנעות מוחלטת
מנקיטה בהליך פלילי כנגד המעורב.

משרדנו יכול לסייע לך במקרים הבאים:
עבירות ברירת משפט וקנסות
קיימות לא מעט עבירות תעבורה שנחשבות קלות יחסית ,עליהן מקבל הנהג דו"ח ובו דרישה לתשלום קנס,
בנוסף על נקודות שמצטברות לאורך זמן .לנהג גם נתונה האפשרות לבחור להישפט בבית דין לתעבורה,
ולנסות להוציא את הצדק לאור אם הוא סבר שהואשם בטעות .מדובר בעבירות כדוגמת אי ציות לרמזור או
תמרור ,עבירות מהירות שאינן חמורות ודוחות חנייה .במקרים אלו יבחן עורך הדין את הנסיבות וייעץ ללקוח
האם כדאי לו לשם את הקנס או להישפט ,וזאת בהתאם לחוזקן של טענות ההגנה העומדות לזכותו.
בהמשך ינהל עורך הדין את ההליכים ויציג בפני בית המשפט את הטענות ,כגון פגמים בראיות המצוינות
בדו"ח או כשלים מסוימים בפרטיו.

נהיגה ללא מסמכים מתאימים
ישנן מספר עבירות מדרגות חומרה שונות בהן עוסק עורך דין תעבורה ,הקשורות לנהיגה ללא מסמכים
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מתאימים:
נהיגה ללא ביטוח – זוהי עבירה שכיחה יחסית העשויה להוביל במרבית המקרים למשפט ולהטלת
קנסות כבדים .בנוסף ,כאשר היא מצטרפת לעבירות אחרות שבוצעו באותו המועד על יד הנהג ,יש
בכך על מנת להחמיר עם קביעות בית המשפט.
נהיגה ללא רישיון רכב – עבירה זו עשויה להיות ברירת קנס או להוביל למשפט ,כאשר העונש נגזר
לגופו של מקרה ,וחל גם אם בעל הרכב לא היה בו באותה עת .במקרים אלו עורך הדין עשוי להקל
בענישה ,למשל על ידי הוכחה כי בעל הרכב נקט במהלכים סבירים כדי למנוע את הנסיעה בו.
נהיגה לא רישיון – זוהי עבירה חמורה מאוד המובילה לרוב לשלילת רישיון עתידית ,ולעיתים אפילו
למאסר בפועל ,כשגם בעל הרכב יהיה נתון לענישה כואבת .עורך הדין יפעל להצגת מכלול הראיות
והנסיבות האישיות שעשויות להקל עם הנאשמים.

נהיגה בזמן פסילה
עבירת נהיגה בזמן פסילה היא עבירה שנתפסת בעיני רשויות החוק כעבירה חמורה ביותר שכן היא מהווה
זלזול של ממש בצו מנהלי או בצו שיפוטי .עם זאת ,נכון לכתיבת שורות אלה מדובר על עבירה שנחשבת
ללא פחות ממכת מדינה .רבים לא מודעים לכך כי עבירות תעבורה הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין ולכן
אין זה מן הנמנע כי זה שנמצא אשם בביצוע עבירה מסוג זה ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח לתקופה
של עד  3שנים ,זאת לצד עונש פסילה בפועל לתקופה מינימאלית של שנתיים ימים.

נהיגה במהירות מופרזת
נהיגה במהירות מופרזת נחשבת לאחת העבירות השכיחות והנפוצות בכבישי ארצנו ומשכך זוכה היא לאכיפה
מוגברת מצד משטרת ישראל .עבירת מהירות הינה כל חריגה מהמהירות המותרת שנקבעה בחוק בהתאם
לסוג הרכב וסוג הדרך .נתפסתם על-ידי שוטר או מצלמת כביש נוהגים מעל המהירות המותרת? קיבלתם
דו"ח מהירות לא מוצדק? שוקלים האם לשלם את קנס המהירות או להישפט בבית משפט לתעבורה?
היוועצו עם עורך דין מומחה לתעבורה תחילה.

נהיגה בשכרות ותחת השפעת סמים
עורך דין לתעבורה מייצג לקוחות המואשמים בנהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים )לרבות סירוב לבדיקת
שכרות( ,העלולות להוביל לשלילת רישיון לתקופות ארוכות ,וכן לקנסות ,לשלילה על תנאי ,ובמקרים
מסוימים אף למאסר על תנאי ובפועל .לכל אורך ההליך יציג עורך הדין בפני התביעה ובית המשפט ראיות
העשויות להקל עם הנאשם או להוביל לזיכויו .לדוגמא ,טענות הנוגעות לכשלים בבדיקות הינשוף ,השתן או
הדם ,היסטוריה תעבורתית של הלקוח ,מועד רחוק יחסית של שימוש בסם ,וכן אופן הנהיגה והתנהלות הנהג
בבדיקת המאפיינים .יש לציין כי במקרים של פסילה עקב נהיגה בשכרות ,ולמעשה בכל עבירת תעבורה,
יכול עורך הדין לפנות לערכאות המתאימות בבקשה לקיצור תקופת הפסילה.

שלילה מנהלית של רישיון הנהיגה על-ידי קצין משטרה
במקרים של הזמנה לדין בבית משפט בעקבות נהיגה בשכרות ,רשאית המשטרה לשלול את רישיון הנהיגה
של הנהג באופן מיידי לתקופות שונות ,זאת במידה ובנהיגתו קיים חשש לסיכון הציבור .לאחר שהשוטר נטל
את רישיון הנהיגה כאמור ,ימסור לנהג אישור על נטילת הרישיון וזימון להופיע ,בתוך  3ימים במועד שייקבע,
בפני קצין משטרה ,לצורך קבלת ההחלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה למשך פרקי הזמן הבאים:
פסילת הרישיון למשך  30יום  -תינתן כאשר העבירה לא גרמה לתאונה עם נפגעים או נזק לרכוש.
פסילת הרישיון למשך  60יום  -תינתן כאשר העבירה גרמה לתאונת דרכים שבעקבותיה אדם נחבל או
נגרם נזק לרכוש.
פסילת הרישיון למשך  90יום  -תינתן כאשר נהג עבר עבירה שהובילה לתאונת דרכים שבמהלכה נהרג
אדם.
החלטה על פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה למשך  30יום תינתן רק אחרי שניתנה לנהג או לעו"ד תעבורה
מטעמו ההזדמנות להביע את טענותיו בפני קצין משטרה .השיקולים של קצין המשטרה בעת השימוע בעניין
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הפסילה הם אלה :גיליון הרשעות של הנהג ,וותק תעבורתי ,חומרת העבירה ומידת הסיכון שגרם בנהיגתו,
עניין ציבורי ונסיבות מיוחדות .במידה והנהג זומן לשימוע אך לא התייצב בו והקצין החליט על פסילת רישיונו,
הפסילה תחל מאותו מועד בו זומן.
ביטול פסילה מינהלית של רישיון נהיגה  -מי שרישיונו נשלל על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה
רשאי להגיש לבית משפט בקשה מנומקת מדוע נפל בצו הפסילה פגם מהפגמים הפוסלים מעשה מינהלי
ומדוע יש להחזיר לו את רישיון הנהיגה .מומלץ לבצע את הליך בקשת ביטול הפסילה המנהלית באמצעות
עורך דין מומחה לדיני תעבורה .הבקשה לביטול פסילה מנהלית הינו הליך שמתקיים בבית המשפט
לתעבורה באזור השיפוט בו נתפס הנהג מבצע את העבירה ובפני אותו בית המשפט אליו זומן הנהג
למשפט .לבית המשפט יש סמכות לבטל את הפסילה המנהלית או לקצר את הפסילה המנהלית ,וכל מקרה
נדון לגופו בהתאם לחומר הראיות בתיק ,נסיבותיו האישיות של הנהג ,גיליון הרשעות של הנהג ,וותק
תעבורתי ,חומרת העבירה ומידת הסיכון שגרם הנהג בנהיגתו ,עניין ציבורי ועוד.

נהיגה פוחזת ובקלות ראש
במקרים מסוימים מואשם אדם בעבירת נהיגה בקלות ראש ,למשל אם נהג לאורך זמן בניגוד לחוקי התנועה
או שגרם לתאונת דרכים .במקרים אלו מוזמן הנאשם לבית המשפט ,וצפויים לו פסילה ,קנסות גבוהים
ולעיתים אף מאסר בפועל .במידה שהנהג מואשם בעבירה חמורה ,הרי שנהיגה פוחזת עשויה להצטרף
לאישום אך לא תשפיע באופן מהותי על הענישה הגבוהה ממילא .מאידך ,אישום זה עלול להוביל לתוצאות
חמורות יחסית עקב עבירות פעוטות ,כמו דיבור בפלאפון בעת הנהיגה.

סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה
סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה נחשבת לעבירה קשה מאוד ,כאשר הענישה המרבית עליה עומדת על 20
שנות מאסר .מדובר במקרים כגון תחרות נהיגה על הכביש או הימלטות מהמשטרה ,שעשויים בהחלט
להוביל להליכים פליליים ארוכים וכואבים .לכך מצטרפת עבירת סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה במזיד ,שהינה
קשה עוד יותר וקשורה בניסיון מכוון לפגוע בחיי אדם .במקרים אלו קיימת חשיבות מכרעת לייצוג מטעם
עורך דין תעבורה מומחה .באופן כללי ,עורך הדין ישאף לקצר את ההליכים המשפטיים על ידי הגעה להסדר
טיעון מול התביעה ,ובכך לחסוך ללקוחו עונשים כבדים במיוחד.

תאונות דרכים ופגע וברח
כל נהג המואשם במעורבות בתאונת דרכים יקבל זימון למשפט ,ובמקרים אלו קיימת חשיבות מכרעת
להתנהלות נכונה מול המשטרה ,לאיסוף הראיות ,להגשת כתב ההגנה ולייצוג בבית הדין .הדבר נכון גם לגבי
עבירת הפקרה לאחר תאונה ,המכונה גם תאונת פגע וברח ,שעשויה להוביל לתקופת מאסר בפועל שבין 3
ל 14 -שנים .עורך הדין יפעל בנחישות מול מגנוני התביעה והמשטרה על מנת להציג את התנהלות מרשו
ואת נסיבותיו האישיות בצורה הטובה ביותר ,בדרך כלל במטרה להגיע להסדר טיעון המקל עימו.

ייצוג מול גורמים ורשויות )משרד הרישוי והמרב"ד(
מלבד התנהלות מול המשטרה ,התביעה ובית המשפט ,מסייע עורך דין תעבורה ללקוחות המעוניינים בייצוג
מול גורמים אחרים .לדוגמא ,ניתן סיוע לאנשים המצויים בהליכים בירוקרטים או מהותיים מול משרד הרישוי,
כמו הרחבת רישיון או הוצאת רישיון למוניות .כמו כן מלווה עורך הדין לקוחות אשר נתקלו בקשיי חידוש
והשגת רישיון מול המרב"ד – מרכז רפואי לבטיחות בדרכים.

הסתבכת בעבירת תעבורה? זומנת לדיון בבית משפט לתעבורה?
דיון בבית משפט לתעבורה יכול לגרור אחריו מגוון עונשים כגון :מאסר מאחורי סורג ובריח ,עבודות שירות,
שלילה ארוכה של רישיון הנהיגה ,שלילה על תנאי וקנס כספי גבוה .עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יכול
להביא לא אחת לזיכוי או להפחתה משמעותית של העונש בגין העבירה שנעברה .משרדנו מספק ייעוץ וייצוג
משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות תעבורה מזה תקופה ארוכה ובכך שומרים נאמנה על הזכויות
והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד
לשביעות רצונם .במידה וזומנת לדיון בבית משפט לתעבורה פנה ללא דיחוי להתייעצות עם עורך דין מומחה
לתעבורה בתל אביב בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

עורך דין תעבורה בתל אביב  -עורך דין פלילי אסף דוק

22/07/2019
077-5006206
052-6885006

מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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