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עבירות פזיזות ורשלנות
עבירות המכונות פזיזות ורשלנות מורכבות משורה ארוכה של מעשים כדוגמת טיפול רפואי ,נהיגה ברכב
ואספקת חומר רעיל .מדובר במעשים אשר בוצעו באופן רשלני או נמהר ובכך גרמו חבלה לאדם או
סיכנו את חייו .אלו הן עבירות פליליות לכל דבר ,אשר מי שחשוד בהן עלול להיאסר לתקופה של עד 3
שנים .לכן ,בעברות מסוג זה ישנה חשיבות רבה לפניה מוקדמת ככל האפשר אל עורך דין פלילי מומלץ
ומנוסה.

מעשי פזיזות ורשלנות בראי חוק העונשין
על פי סעיף  338לחוק העונשין ,מעשי פזיזות ורשלנות כלולים ברשימה של פעולות שביצוען באופן רשלני או נמהר גרם לחבלה או
סיכן חיי אדם .כאמור ,הענישה עליהן עשויה להגיע עד  3שנות מאסר .פעולות אלו כוללות:
נהיגה ברכב או רכיבה בדרך ציבורית.
הפעלה או השתתפות בהפעלת כלי טייס או שייט.
המשתמש באש ,בחומרים נפיצים ,לקיחים או חומרים רדיו אקטיביים ,וזאת ללא נקיטת אמצעי זהירות הכרוכים בשימוש
והחזקת חומרים אלו.
שימוש במכונות תחת פיקוחו של אדם אחד או מספר אנשים ,ללא נקיטת אמצעי זהירות מתאימים.
שימוש בכלי נשק או חומרי נפץ שאדם מחזיק ללא נקיטת אמצעי זהירות מתאימים.
החזקת חיה ללא נקיטת אמצעי זהירות מתאימים מפני הסכנות הכרוכות בהחזקתה.
נתינת טיפול רפואי או טיפול כירורגי כלפי אדם שהמטפל התחייב לטפל בו.
סיפוק ,נתינת ,מכירת והפעלת תרופות ,חומרים רעילים או חומרים מסוכנים.
שימוש ,החזקה או הפקרה של חומרים רעילים או מסוכנים ,או הפקרת מכליהם העלולים לסכן ולהרעיל.

תיקון לעבירת מעשי פזיזות ורשלנות
בשנת  2005נכנס תיקון לחוק העונשין עבור עבירות מעשי פזיזות ורשלנות .תיקון זה מתייחס לשימוש בכלי נשק וחומרי נפץ ללא
נקיטת אמצעי זהירות נאותים במהלך טקס או חגיגה ,שגזר דינו הוא עד  4שנות מאסר .תיקון זה נועד לספק מענה מרתיע לריבוי
השימוש בכלי נשק וחומרי נפץ במהלך אירועים ,בין אם לאות אבל או שמחה .מדובר בהתנהלות שסיכנה לא אחת את משתתפי
האירועים.

עבירות פזיזות ורשלנות תחת הגדרת עוון או פשע
עבירות פזיזות ורשלנות מתייחסות להלך רוח שיש בו מיסוד הרשלנות .זהו יסוד נפשי המוגדר במשפט כעוון ולא כעבירה מסוג פשע.
ההגדרה נסמכת גם על העובדה שפשע מוגדר בחוק כעבירה שהעונש עליה הוא יותר מ3 -שנים .זאת בעוד שעל עבירות פזיזות
ורשלנות העונש המרבי הוא עד  3שנים ,ולכן הן נחשבות בגדר עוון ורשלנות ולא כפשע .ואולם ,חשוב לציין כי הגדרה זו כבר אינה
תקפה לתיקון בחוק הקשור לשימוש לא זהיר בכלי נשק וחומרי נפץ במהלך אירועים ,שעליהם הענישה היא כאמור עד  4שנות
מאסר .למעשה ,התיקון כבר אינו מגדיר מעשים אלו כעבירת עוון אלא כעבירת פשע.
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זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות פזיזות ורשלנות?
אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך ,בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם זה בכותלי בית
המשפט ,שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה
מאחורי סורג ובריח .משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים במגוון עבירות פליליות מזה תקופה ארוכה ובכך שומר
נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות
רצונם .במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות פזיזות ורשלנות פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו
בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה
בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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