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חשוד שנהג בשכרות בפעם השנייה וגרם לתאונת דרכים קטלנית
נהג בן  34חשוד כי היה מעורב בתאונת דרכים בירושלים בה נפגעו שישה בני-אדם .על פי החשד הוא
נהג תחת השפעת אלכוהול .הנהג בעל הרשעות תעבורה קודמות ומתנהל נגדו תיק בגין נהיגה בשכרות.
בתאונת דרכים שהתרחשה סמוך לשער הגיא ,נפגעו שישה בני אדם – שניים נהרגו וארבעה נפצעו .נהג בן  34חשוד כי נהג במהירות
מופרזת תחת השפעת אלכוהול לעבר מכונית הנפגעים .כמו כן ,הוא חשוד בשיבוש הליכי חקירה ,שכן ,כשהגיעו שוטרים לזירת
האירוע ,טען כי הנהג הפוגע נמלט מהמקום .השוטרים חיפשו במשך שעות את החשוד עד שהתברר כי טעו.
על פי החשד ,הנוסעים שנפגעו נאלצו לעצור את רכבם בשולי הכביש בשל תקלה .כשיצאו מרכבם ,הגיח רכבו של החשוד בתאונה,
לאחר שנהג במהירות מופרזת וככל הנראה תחת השפעת סמים ואלכוהול .ההתנגשות העיפה את הנפגעים למרחק וגרמה להם
לפציעות קשות .צוות מד”א נאלץ לקבוע את מותו של אחד מהם בשטח .צעירה נוספת נפטרה בבית החולים בתל-השומר .החשוד
טען בפני שוטרים שהגיעו למקום כי הוא לא הנהג הפוגע .לאחר מספר שעות בהן נעשה מאמץ לאתר את החשוד ,הוא הודה כי הוא
זה שנהג ברכב .לחשוד יש  11הרשעות תעבורה ו 6-הרשעות בגין שימוש והחזקת סמים .בנוסף תיק בגין נהיגה בשכרות עדיין מתנהל
נגדו .על פי התנהלותו בזירת התאונה ,עולה החשד כי נהג גם בתאונה מחרידה זו תחת סמים ואלכוהול.
העונש בגין עבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול בפעם שנייה או יותר הוא פסילת רישיון למשך שנתיים מינימום ,מאסר על תנאי ,קנס
כספי ופסילה על תנאי .בכל מקרה כדאי לפנות לעורך-דין לתעבורה הבקיא בדינים שייצג אותך באופן מקצועי וחסר פשרות.
תאונת דרכים עם נפגעים עשויה לגרור עונשי מאסר ממושכים .לעתים הנהג עלול להיות מואשם בגרימת מוות ברשלנות בגינה עונש
המאסר יכול להיות לתקופה של עד שלוש שנים .במידה והנהג מואשם בעבירת הריגה עונש המאסר הוא עד עשרים שנים.
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