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מחוזי באר שבע קיבל את ערעור המדינה והרשיע אישה בגרימת מוות ברשלנות לאחר שדרסה
קשיש במעבר חציה
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מחוזי באר שבע קיבל את ערעור המדינה והרשיע אישה בגרימת מוות
ברשלנות לאחר שדרסה קשיש במעבר חציה
בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל לאחרונה את ערעורה של המדינה על זיכוי אישה מדריסתו למוות
של הולך רגל במעבר חציה ,והיא הורשעה בגרימת מוות ברשלנות ]ע"פ  .[35342-12-16האישה נהגה
בכביש ובו שלושה מסלולים ,ולא האטה את מהירות נסיעתה לפני מעבר החציה .זאת על אף העובדה
שהרכבים שהיו בצידה הימני האטו את נסיעתם ,כדי לתת לקשיש לעבור במעבר החציה .האישה פגעה
בקשיש והוא נפטר מפצעיו שבוע לאחר מכן .בבית המשפט לתעבורה באשדוד היא זוכתה ,אולם בית
המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה והיא הורשעה בגרימת מוות ברשלנות.
לפי כתב האישום הנהגת נהגה באוקטובר  2014בדרך שבה היו שלושה מסלולים לכל כיוון .כאשר הגיעה למעבר חציה לא האטה,
על אף שהרכבים מימינה האטו כדי לתת לאדם קשיש לעבור .היא המשיכה בנסיעתה לשמאל הרכבים שעצרו לפני מעבר החציה,
ופגעה במנוח עם חזית רכבה .כתוצאה מהפגיעה נגרמו לקשיש פגיעות קשות וכשבוע לאחר מכן נפטר מפצעיו.
הנהגת טענה כי מעבר החציה לא נראה היטב ,כמו כן טענה שהמנוח חצה את הרחוב לא במעבר חציה ובין המכוניות חולפות .משום
כך כפרה באחריותה ובקשר הסיבתי לתוצאות ,בהיעדר ראיות הקושרות בין מות הקשיש לבין פגיעותיו מהתאונה .בבית המשפט
לתעבורה באשדוד זוכתה המשיבה מעבירת גרימת מוות ברשלנות מחמת הספק ,ומעבירת אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר
חציה.
המדינה ערערה על הזיכוי ובתאריך  12.7.2017התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,שם התקבל הערעור .הנימוקים היו
כי המשיבה לא האטה בעת התקרבותה למעבר החציה ובלמה רק לאחר הפגיעה במנוח .היא אמנם נסעה במהירות המותרת ,אולם
לא הבחינה ברכבים העוצרים מימינה לפני מעבר החציה והיה עליה להאט כמוהם.
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה והרשיע את האישה בגרימת מוות ברשלנות .הדיון יוחזר לבית משפט קמא לגזירת
העונש.
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