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 30חודשי מאסר על צעיר שפגע בקטין במעבר
חציה והפקירו
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר לאחרונה  24חודשי מאסר על צעיר שפגע בקטין
במעבר חציה ונטש את המקום ]ת"פ  .[54059-08-16הצעיר נהג ברכב מבלי שהיה לו
רישיון ,לא עצר במעבר חציה וכתוצאה מכך פגע בקטין .הוא בדק שהקטין חי אך לא
נשאר להגיש עזרה והסתלק מהמקום .הוא הואשם בהפקרה לאחר פגיעה .השופטת גזרה
עליו  24חודשי מאסר והפעילה מאסר על תנאי קודם ,כך שבסה"כ ירצה  30חודשי מאסר
בפועל לצד מאסר על תנאי חדש ,שלילת רישיון ותשלום קנס.
בתאריך  19.8.16נהג הנאשם ללא רישיון נהיגה מביתו בירושלים לבית של חבר אחר .בהגיעו למעבר חציה,
לא עצר בסמוך לרכב אחר שנתן זכות קדימה לקטין שחצה מעבר חציה .כתוצאה מכך פגע בקטין והוא
הועף ונחבל בראשו .הנאשם יצא מהרכב ,בדק שהקטין חי ולאחר מכן חזר לרכבו והסתלק .לקטין נגרמו
שבר בגולגולת ,בכתף שמאל ,שיתוק עצב בפנים ,פציעות ודימומים ,שיניים שבורות ועוד .הוא אושפז לטיפול
בבית חולים הדסה וטופל.
שני הצדדים הגיעו להסדר טיעון ובו הנאשם יודה בעבירות המיוחסות לו וכי יוסכם על העובדה שאנשים שהיו
במקום הזעיקו אמבולנס והגישו עזרה לקטין.
הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים בתאריך  17.10.17בראשותה של כב' השופטת רבקה
פרידמן-פלדמן .תסקיר שירות המבחן הדגיש כי מדובר באדם בעל פיגור קל ,ללא רישיון נהיגה והשכלה.
ריצה בעת העבירה עבודות שירות על עבירות תעבורה קודמות .על אף חומרת מעשיו הדגיש התסקיר את
הבעייתיות בעניינו של הנאשם אם ישהה תקופה ממושכת במאסר .לכן הומלץ שמיד לאחר ריצוי מאסרו
ייכנס לתוכנית שיקום.
אמו של הנאשם העידה כי פטירתו של האב גרמה לו בעיות קשות .אביו של הקטין שנפגע ציין כי הנאשם
התנצל בפניהם וכי הם סולחים לו וכי משפחת הקטין מבקשת להקל בעונשו כדי לתת לו סיכוי לעלות על
דרך הישר.
ב"כ המאשימה הדגישה את הנסיבות המחמירות של האירוע :אין לנאשם רישיון נהיגה ,בעת המעשה כבר
היו לחובתו עבירות תעבורה ועבירות תקיפה ,הוא עקף רכב במעבר חציה ופגע בקטין ונטש את המקום בלי
שהזעיק עזרה .במעשיו פגע בערכים מוגנים וביצע עבירת הפקרה חמורה שנוגדת לכללים החברתיים
והמוסריים .הודגש שהיה מודע לתוצאות מעשיו כי ירד מרכבו לבדוק אם הקטין חי ,ראה את פגיעותיו
הקשות והסתלק מהמקום .העונש המקסימלי על מעשיו עומד על  14שנות מאסר ,אך המאשימה מבקשת
מתחם בין  48-24חודשי מאסר בפועל.
ב"כ הנאשם ציין כי לאחר האירוע עצר את הרכב ,הבחין בקטין אך לא רצה להיכנס בין כל האנשים
שהתקהלו סביב הנער והגישו לו עזרה .כלומר הילד לא ננטש ללא עזרה .כמו כן ציין כי הנאשם סובל
מפיגור קל .אמנם מתחם הענישה הוא כפי שציינה התביעה ,אך לאור נסיבותיו האישיות של הנאשם יש
לקבוע מתחם של  30-12חודשי מאסר.
השופטת ציינה כי צריך להתחשב לקולה בהודאתו של הנאשם ,בחרטה שהביע ובכך שקיבל אחריות על
מעשיו .נוסף על כך יש להתחשב בגילו הצעיר ובנסיבותיו האישיות .לחומרה יש לקחת בחשבון שעומדות נגדו
כבר הרשעות תעבורתיות והרשעות על תקיפה שגרמה חבלה .לאור זאת גזרה עליו השופטת מאסר למשך
 25חודשים ועליו הפעילה מאסר על תנאי שנגזר עליו בתיק תעבורה קודם .בסה"כ ירצה  30חודשי מאסר
ונגזר עליו מאסר על תנאי נוסף ,פסילה מלקבל רישיון לחמש שנים מיום שחרורו ופיצוי למתלונן בסך
.₪ 10,000
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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