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גננת תרצה  6חודשי מאסר בפועל על שפגעה
בהולכת רגל ונטשה את המקום בלי להגיש עזרה
בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה הטיל  6חודשי מאסר על אישה שפגעה ברכבה
בהולכת רגל ונטשה את המקום בלי להגיש עזרה ]פ"ת  .[6770/16האישה נסעה ברכבה,
לא עצרה לפני מעבר חציה וכתוצאה מכך נפגעה אישה והוטחה על הכביש .הנאשמת
ראתה את המתרחש ,לא עצרה להזעיק עזרה ונטשה את המקום .היא נעצרה אחרי
שלושה ימים ,לאחר עבודת חקירה מאומצת של המשטרה .הנפגעת אושפזה בבי"ח עם
פגיעות ראש ונותרה מוגבלת עד היום .על אף תרומתה של הנאשמת לחברה והיותה אישה
נורמטיבית נעדרת עבר פלילי ,החליט השופט להטיל עליה עונש מאסר בפועל בגלל חומרת
עבירת ההפקרה לאחר פגיעה.
הנאשמת נהגה בתאריך  23.8.16ברכבה ביבנה .כאשר הגיעה למעבר חציה לא עצרה את רכבה וכתוצאה
מכך פגעה בהולכת רגל שחצתה באותה עת את הכביש .הולכת הרגל נחבלה בראשה ,סבלה מדימום תוך
גולגולתי ופונתה לבי"ח במצב בינוני .הנאשמת ראתה את הפגיעה אך לא עצרה להגיש עזרה ונטשה את
המקום .לאחר מכן לא דיווחה לאיש על מה שקרה והמשיכה בשגרת חייה .לאחר שלושה ימים נעצרה בידי
המשטרה והודתה במעשיה.
הדיון בעניינה התקיים בבית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה ,בתאריך  ,28.12.17בראשות כב'
השופט אורן בועז.
ב"כ המאשימה ציינו את מצבה הגופני והנפשי הקשה של הנפגעת .מאישה בריאה הפכה לאישה נכה
שזקוקה לסיוע יומיומי ממשפחתה .הודגש הכיעור בעבירת הפקרה לאחר פגיעה ,במיוחד שהנאשמת ראתה
את האישה שרועה על הכביש ,עקפה אותה והמשיכה לדרכה .כמו כן ,לא דיווחה על מעשיה ונעצרה רק
לאחר מאמץ של כוחות המשטרה .היא גם לא קיבלה אחריות על מעשיה ,רק לאחר שהוצגו בפניה הראיות.
התביעה דרשה עונש מאסר בפועל.
ב"א כוח הנאשמת הביאו עדויות על פועלה החברתי הענף למען החברה .הודגש צערה העמוק על פגיעתה
באישה והחרטה שחשה בגין הנטישה .היא לקחה אחריות מלאה על מעשיה .כמו כן הודגש כי במקצועה היא
מחנכת שגידלה דורות של ילדים וכי מעשה זה מעיד על כשל חד פעמי .ההגנה ביקשה עבודות שירות.
תסקיר שירות המבחן העלה כי מדובר על אישה בת  ,58נשואה וסבתא .עובדת כסייעת בגן ילדים .נעדרת
עבר פלילי ובעלת הרשעות מועטות בתעבורה הכוללות עבירות מסוג קנס .הנאשמת סיפרה כי חשה הלם
מכך שפגעה באישה ולא הצליחה להפעיל שיקול דעת נכון .גם לאחר ימים לאחר ביצוע העבירה התביישה
במה שקרה ולא העיזה לשתף איש .רמת הסיכון לחזרת המעשה נמוכה ולכן גם שירות המבחן המליץ על
עבודות שירות.
בית המשפט לא התרשם מהיותה של הנאשמת אדם נורמטיבי ותורם לחברה ,אלא הדגיש את חומרת
ההפקרה לאחר פגיעה .העבירה שביצעה הנאשמת אינה מאפשרת לקבל את בקשת שירות המבחן וההגנה
לעבודות שירות ,אלא יש להטיל עליה עונש הרתעתי כדי שמעשי הפקרה כאלה לא יישנו .לאור כך החליט
השופט לגזור על הנאשמת  6חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי ,פסילת רישיון לחמש שנים ופיצוי בסך
 ₪ 7000למתלוננת .כמו כן הוטל עליה צו עיכוב יציאה מהארץ.
ב"כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו"ד נוי פרח.
ב"כ הנאשמת :עו"ד גבי סעדון ,עו"ד אשר סיבוני ,עו"ד אליהו ברמי.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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