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שנתיים מאסר לצעיר שפגע באופנועו באופניים
חשמליים תוך שהפקיר פצועים ושיבש הליכי
חקירה
בית המשפט השלום בתל אביב-יפו גזר שנתיים מאסר על צעיר שפגע באופניים חשמליים,
השאיר פצועים בזירה ולאחר מכן שכנע אדם אחר להתייצב במשטרה ולקבל על עצמו את
ההאשמה ]ת"פ  .[6589-03-15הצעיר רכב באופנועו והרכיב עליו את חברו .במהלך הנסיעה
פגע ברוכב אופנים חשמליים וכתוצאה מהפגיעה הרוכב נפגע וכן חברו של הנאשם הועף
מהאופנוע ונפצע .הנאשם הפקיר את השניים ושכנע אדם שלישי כי יקבל עליו את האשמה
בתמורה לתשלום חוב .נגזרו עליו שנתיים מאסר ,פיצוי כספי ושלילת רישיון לחמש שנים.
לפי כתב האישום רכב הנאשם על האופנוע שלו באוגוסט  2014ברמת גן ,והרכיב את חברו מאחורה.
במהלך הנסיעה התנגש באופנים חשמליים ,שעליהם רכב צעיר אחר .כתוצאה מהתאונה נזרק חברו של
הנאשם מהאופנוע ונפצע ואילו רוכב האופניים החשמליים נחבל בראשו ושבר את האגן .הנאשם לא הפסיק
את נסיעתו ,הפקיר את שני הפצועים בשטח ולא הזעיק עזרה .לאחר מכן פנה לאדם שלישי וביקש ממנו
להגיע למשטרה ולתת עדות שקר ,כאילו הוא זה שנהג על האופנוע .בתמורה ,יכסה הנאשם את חובו של
האדם .התחבולה צלחה והאדם התייצב במשטרה ומסר גרסה כוזבת שהוא זה שנהג באופנוע.
חקירת המשטרה עלתה על התרמית והשופט נתן לשניהם הזדמנות לקחת אחריות ולהודות במעשיהם .כתב
האישום המתוקן כנגד הנאשם הוא הפקרה אחרי פגיעה ,קשירת קשר לפשע ,מסירת ידיעה כוזבת ושיבוש
מהלכי משפט .בדיון שהתקיים בנובמבר  2017בבית משפט השלום בתל אביב-יפו ,הורשע בכל העבירות
ונידון לשנתיים מאסר בפועל ,מאסר על תנאי ,פיצוי לנפגע בסך  ₪ 10,000ושלילת רישיונו למשך חמש
שנים מיום השחרור.
השופט ציין כי ייתכן שהתאונה כלל לא התרחשה בגלל הנאשם וכי פציעותיהם של השניים לא היו חמורות.
עם זאת ,הסביר כי עונשו החמור של הנאשם נגזר בגלל הפקרת הפצועים שאחד מהן היה חברו ,ותכנון
התוכנית שבה אדם אחר ,חף מפשע ,היה סופג את העונש במקומו.
ב"א כוחו של הנאשם טוענת כי יערערו על גזר הדין ,שכן לטענתה ההודאה חולצה ממנו בהבטחה להקלת
העונש ,מה שלא התבצע בסופו של דבר.
בשם הנאשם :עו"ד נעמה אלחדד ועו"ד יעל שלגי.
בשם המאשימה :מדינת ישראל :עו"ד אלון סיון.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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