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חצי שנה עבודות שירות על נהגת שפגעה בעיוורת שחצתה את הכביש והפקירה אותה
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חצי שנה עבודות שירות על נהגת שפגעה בעיוורת שחצתה את הכביש
והפקירה אותה
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את ערעור נאשמת בעבירת הפקרה לאחר פגיעה בעיוורת והיא תרצה
חצי שנת עבודות שירות וצו מבחן לשנה ]עפ"ת  .[46198-03-18הנאשמת היא צעירה בת  22שנהגה
בשטח עירוני ,לא האטה לפני מעבר חציה ופגעה באישה עיוורת שחצתה את הכביש עם הכלב שלה.
לאור גילה הצעיר ועברה הנקי שונתה העבירה לנהיגה בחוסר זהירות ונגזרו עליה צו מבחן ,חצי שנה
עבודות שירות ,פסילת רישיון וקנס .היא ערערה בטענה שלא תוכל להגיע לעבודתה ללא רישיון אולם
ערעורה נדחה.
בינואר  2017נסעה המערערת ברכב עם חברתה .היא נהגה במקום עירוני עם נתיב אחד לכל כיוון ,וביניהם אי תנועה בנוי .בזמן
נסיעתה החלה לחצות במעבר חציה את הכביש אישה עיוורת בליווי כלב הנחייה שלה .המערערת לא האטה את נסיעתה ,פגעה
באישה והפילה אותה ארצה .מיד לאחר מכן נטשה את המקום ולא הגישה עזרה למתלוננת שנחבלה ונגרמו לה שברים בגופה.
הדיון בעניינה של המערערת התקיים בבית משפט קמא .לפי המלצת שירות המבחן בגין עברה הנקי וגילה הצעיר ,תוקנה העבירה
לנהיגה בחוסר זהירות ואי מתן זכות קדימה להולך רגל .לאור אלה הוטל עליה צו מבחן לתקופה של  18חודשים ,עונש מאסר בפועל
לחצי שנה שיומר בעבודות שירות ,מאסר מותנה ,פסילת רישיון לשנה ,וקנס בסך .₪ 2000
היא ערערה על רכיב עבודות השירות ופסילת רישיון הנהיגה .הדיון בערעורה התקיים בבית משפט המחוזי בחיפה ,בתאריך ,31.5.18
בראשות כב’ השופטים רון שפירא ,בטינה טאובר ,עדין חן-ברק .ב”כ המערערת טען שפסילת הרישיון מיידית ,ובשל כך לא תוכל
לבצע את עבודות השירות שהוטלו עליה .כמו כן לא תוכל להגיע לעבודתה כמטפלת בילדים אוטיסטיים .ב”כ המשיבה טענה שאין
להתערב בגזר הדין וכי על עבירות דומות אנשים קיבלו פסילות רישיון ממושכות הרבה יותר.
השופטים דחו את הערעור .צוין כי על אף ההקלה בהגדרת העבירה מדובר על הפקרה לאחר תאונת דרכים ויש להחמיר באופן
משמעותי את הענישה לשם הרתעה .הנסיבות האישיות של המערערת אינן מוכרות כנסיבות מיוחדות ואינן מצדיקות את קיצור
הפסילה או דחייתה .שאר העונשים שהוטלו עליה הגיוניים ותואמים את חומרת העבירה .לאור אלה ערעורה נדחה.
ב”כ המשיבה ,מדינת ישראל :עו”ד מהפרקליטות.
ב”כ המערערת :עו”ד ראפת אסדי.
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