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ירצה  8חודשי מאסר על שגרם לפציעתו של נהג
מונית ונמלט מהמקום
בית משפט השלום לתעבורה בירושלים גזר לאחרונה  8חודשי מאסר על אדם שהורשע
בהפקרה לאחר פגיעה לאחר שגרם לפציעתו של נהג מונית ונמלט מהמקום מבלי להגיש לו
עזרה ]ת"ד  .[6352-10-15הגבר ניסה לחצות את כביש  443לרוחב ולעבור לנתיב הנגדי דרך
מעבר הביטחון .נהג מונית שעבר במקום פגע ברכבו של הנאשם וזרועו נפצעה ,אך הנאשם
לא הגיש לו עזרה ונמלט מהמקום .לנהג המונית נקבעו  10%אחוזי נכות .השופטת הדגישה
את חומרת העבירה לאחר פגיעה ואת התנהגותו הפזיזה של הנאשם ,אולם התחשבה בכך
שמאז התאונה שיקם את חייו ולכן הטילה עליו את רף הענישה הנמוך והוא ירצה 8
חודשי מאסר ,מאסר על תנאי ,שלילת רישיון ופיצוי.
לפי כתב האישום בתאריך  26.11.13נסע הנאשם על כביש  443ממזרח למערב מירושלים למודיעין.
הנאשם עמד בשול הימני ולפתע החל לנסוע לתוך הכביש לרוחב הנתיבים ,אל תוך מעבר הביטחון ,במטרה
להגיע לנתיב הנגדי .נהג מונית שנסע בכביש ניסה להימלט מפגיעה אולם לא הצליח ,התנגש ברכבו של
הנאשם והתהפך .על אף העובדה שהבחין בתאונה ,יצא הנאשם מרכבו ונמלט לכפר סמוך .נהג המונית
נחבל בזרועו והוא אושפז בבי"ח ונקבעו לו  10%נכות .הנאשם הורשע בעבירות של הפקרה אחרי פגיעה
בנסיבות מחמירות ,נהיגה ברשלנות ,פניית פרסה וסטייה מנתיב נסיעה.
הדיון בעניינו התקיים בבית משפט השלום לתעבורה בירושלים ,בתאריך  25.4.18בראשות כב' השופטת
שרית זוכוביצקי-אורי .ב"כ המאשימה ציין כי בעבירת הפקרה יש יסוד נפשי של מודעות ולא של רשלנות ,וכי
העונש המרבי עליה הוא  7שנות מאסר .הנאשם ביצע פניה במקום אסור ללא איתות מקדים ,נסע לרוחב
הכביש וברח מהמקום בלי להגיש עזרה .אין להתחשב בכל נסיבות אישיות שלו כי בתחילת ההליך כפר
באשמתו ואף הטיח בנהג המונית שהוא אשם בתאונה; ב"כ הנאשם טען שבסופו של דבר יש להתחשב בכך
שהנאשם הודה וכי הוא זוכה מעבירת נהיגה ללא רישיון .לא הוכח בשום שלב שנהג המונית קיבל אחוזי נכות
בגין פציעתו .הוא מסר כי הנאשם נמלט מהמקום כי החלו לזרוק עליו אבנים ולא כי נמנע להגיש עזרה .כמו
כן מדובר באירוע ישן מתאריך  2013ומאז הנאשם משקם את חייו.
השופטת הדגישה את התנהגותו חסרת האחריות של הנאשם ואת נסיבותיה החמורות של התאונה .כמו כן
הדגישה את עברו התעברותי והפלילי וכי ריצה כבר מאסרים בעבר .עם זאת ,ציינה כי יש להתחשב בכך
שהחל לשקם את חייו לטובה .לאור אלה גזרה עליו  8חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי ,פסילת רישיון
ופיצוי למתלונן בסך .₪ 3,000
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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