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ירצה  6חודשי עבודות שירות על שפגע והפקיר רוכב אופניים בזמן
שנהג תחת השפעת סמים
בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב גזר לאחרונה  6חודשי עבודות שירות על אדם שפגע והפקיר
רוכב אופניים בזמן שנהג תחת השפעת סמים ]ת"ד  .[11516-05-17הנאשם נהג ביפו בעודו שיכור
ותחת השפעת סם וכדורי שינה והרגעה .הוא פגע ברוכב אופנים ,המשיך בנסיעתו ופגע ברוכב אופנוע,
המשיך בנסיעתו ופגע בהולכת רגל .רכבו נעצר והוא ניסה להימלט מהמקום ,אולם נעצר על ידי עוברי
אורח וכוחות המשטרה .השופט הדגיש את חומרת מעשיו ,אך התחשב בעובדה שהיה נתון במעצר תחת
איזוק אלקטרוני למשך  8חודשים .הוא הטיל עליו  6חודשי עבודות שירות ,מאסר על תנאי ושלילת
רישיון לשלוש שנים.
בתאריך  22.5.17נהג הנאשם עם רכב פרטי בדרך יפו בתל אביב .הוא נהג כשאינו מורשה לנהיגה ,כשהוא שיכור ותחת השפעת סם
קנאביס ,תרופות שינה והרגעה .במהלך נסיעתו פגע ברוכב אופניים שעף למדרכה ונגרמו לו חתכים ושבר בשן .הוא לא עצר והמשיך
בנסיעתו ,ופגע ברוכב אופנוע ,שגם הוא הועף מרכבו .גם אותו הוא הפקיר והמשיך בנסיעתו .לאחר זמן קצר איבד שליטה על הרכב,
עלה על המדרכה ופגע בהולכת רגל .הוא ניסה להימלט מהמכונית אך עוכב על ידי עוברי האורח ונעצר על ידי השוטרים שהוזעקו
למקום.
הנאשם נשפט בבית משפט השלום לתעבורה תל אביב-יפו בתאריך  28.2.18בראשות כב’ השופט ד’ סעדון .הוא הודה בעובדות של
כתב האישום המיוחס לו ,והורשע בעבירות של נהיגה בשכרות ,נהיגה בקלות ראש ,נהיגה כבלתי מורשה והפקרה לאחר פגיעה.
ב”כ המאשימה הדגישה את חומרת מעשיו ואת העובדה שנהג תחת השפעת אלכוהול וסמים .יש לקבוע מתחם ענישה מתאים
לעבירה והוא לפחות  6חודשי מאסר ,אך אפשר להטילם כעבודות שירות; ב”כ הנאשם טען כי יש לאדם עבר פלילי נקי ,הוא שהה
במעצר  3שבועות ולאחר מכן היה במעצר של  8חודשים עם איזוק אלקטרוני .לכן יש להמיר חלק מזמן המעצר שלו ולהפחית זאת
מעונשו .נוסף על כך ,הודה במעשיו ונטל אחריות על מעשיו.
השופט ציין בדיון כי הושגה הסכמה בין הצדדים להתייחס למקרה כאל אירוע אחד ולא כשלושה אירועים נפרדים .כמו כן יש לבחון אם
הם נעשו כתוצאה מהתנהגות עבריינית ומחשבה פלילית ,או בנסיבות הרגע .השופט הדגיש את חומרת עבירת הפקרה לאחר פגיעה
ואת הפגיעה של הנאשם בערכים המוגנים ,את העובדה שנהג במצב של שכרות ,סמים ,כדורי שינה וניסה להימלט מהמקום .עם
זאת ,התחשב השופט בהודאה של האדם ,באחריות שנטל ואת היעדר עברו הפלילי והתעבורתי .כמו כן יש להתחשב בכך שהיה תחת
מעצר זמן ממושך ,וחירותו כבר הוגבלה עקב כך .לאור כך הטיל עליו השופט  6חודשי עבודות שירות ,מאסר על תנאי ,שלילת רישיון
לחמש שנים והתחייבות כספית על סך  ₪ 10,000לשלוש שנים להימנע מביצוע עבירות זהות.
ב”כ המשיבה ,מדינת ישראל.
ב”כ הנאשם :עו”ד מינאווי.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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