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ירצה  3חודשי עבודות שירות על תקיפת שוטר
בעת מילוי תפקידו ונהיגה פוחזת
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשתו של אדם לערער על העונש שקיבל וקבע כי
ירצה  3חודשי עבודות שירות על תקיפת שוטר ונהיגה פוחזת של רכב ]רע"פ .[9937/16
האדם התבקש על ידי שוטר לעצור בעת בדיקה שגרתית בנתב"ג ,אולם נמלט מהשוטר
ודרס את רגלו .הוא נעצר רק לאחר מרדף משטרתי והואשם בתקיפת שוטר במילוי
תפקידו ונהיגה פוחזת .בקשתו לערעור נדחתה.
המבקש הורשע בבית משפט השלום בראשון לציון על כתב אישום מתוקן על עבירות שביצע בתאריך
 .18.11.14שוטר שעסק בפעילות אכיפה בנתב"ג ביקש ממנו להציג אישור יציאה משדה התעופה ,אך
המבקש ,נהג מונית ,החל בנסיעה פרועה ועלה על כף רגלו הימנית של השוטר וכתוצאה מכך נגרמו לשוטר
חבלות .האדם נתפס לאחר מרדף משטרתי והורשע בתקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו ובנהיגה פוחזת של
רכב .בגין אלה נגזרו עליו  3חודשי מאסר לריצוי כעבודות שירות 6 ,חודשי מאסר על תנאי ,קנס כספי בסך
 ,₪ 1,500פיצוי כספי למתלונן בסך  ,₪ 2,500פסילת רישיון נהיגה לתקופה של  3חודשים והפעלת פסילת
רישיון נהיגה מותנית.
הוא ערער על עונשו בפני בית המשפט המחוזי ,אך זה דחה את בקשתו .לפיכך פנה לבית המשפט העליון
בבקשת ערעור נוספת .הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט העליון ,בתאריך  ,6.3.18בראשות כב' המשנה
לנשיאה ח' מלצר .המבקש ,בשם עצמו ,טען כי העונש שהוטל עליו קשה מידי ,שכן שליחתו למאסר שירוצה
כעבודות שירות לא תאפשר לו לעבוד והדבר יפגע במשפחתו .ב"כ המשיבה הדגישה כי טענות אלה אינן
מהוות עילה לצורך מתן רשות ערעור ,שכן העונש אינו חורג ממדיניות הענישה המקובלת .נסיבותיו האישיות
נשקלו בערכאות הקודמות ואין מקום להתערב בהחלטותיהן.
השופטת הסכימה עם טענות המשיבה .היא ציינה כי תינתן רשות ערעור רק במקרים שבהם התקיימה סטייה
קיצונית ממדיניות הענישה המקובלת .בקשתו אינה מעוררת שאלה משפטית חשובה אלא קשורה לנסיבותיו
האישיות .נוסף על כך ,העונש שהוטל על המבקש מצטרף לשלוש הרשעות קודמות שלו בעבירות קודמות
שבגינן נשלל רישיונו  5פעמים .הודגש כי ההרשעות והשלילה לא הרתיעו אותו מלבצע עבירות דומות ,ולכן
אין מקום לקבל את בקשתו לערעור והוא ירצה את העונש כפי שנקבע בבית משפט מחוזי 3 :חודשי עבודות
שירות ,מאסר על תנאי ,קנס כספי ופיצוי למתלונן.
המשיבה ,מדינת ישראל :עו"ד עילית מידן.
ב"כ המבקש :בשם עצמו.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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