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אמסלם שלו נ'  8814/18בעקבות בג"ץ  "הפקרה נוכחת"
 ל אביבפרקליטות מחוז ת –מדינת ישראל 

מבזק הארת פסיקה זה עוסק בפסק דינו של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, בעתירה 
דניאל ואילון אמסלם שלו ז"ל ידי הוריהם של  אביב על-שהוגשה נגד פרקליטות מחוז תל

 שנפגעו בתאונת דרכים., חכמי
על מדרכה סמוכה לצומת ברחוב ראשי  ,13בני  ,נעריםהעמדו שני  2018שנת קיץ בב
עם רכבו במהירות מופרזת, כאשר הוא  אליהו בר זכאי התקרב אל השנייםאביב. -בתל

פגע בסופה של נסיעה פרועה עלה בר זכאי על המדרכה ושוחח בטלפון. מנראה ושיכור 
דקות לאחר הפגיעה בעקבות פנייה  6כוחות ההצלה הגיעו למקום  רים.בעוצמה ניכרת בנע

בשטח הצומת של עובר אורח. תחילה אותר דניאל חכמי לבדו, ואילו אילון נותר שרוע 
בינו כוחות ההצלה כי ישנו נפגע אילון, השאל שוב ושוב היכן דניאל שרק לאחר החשוך. 

ת לאחר הדריסה, הובל לבית החולים תוך דקו 12אילון אותר אחריו.  יפשונוסף בזירה וח
 בסופו של דבר נקבע מותו., וביצוע פעולות החייאה

הוא לא נקף אצבע כדי לעזור לנפגעים ולא התעניין בשלומם. חרף זאת, הנהג הפוגע 
 . לשבש את החקירה ולצמצם את חומרת מעשיוביצע פעולות שנועדו 

עבירות של הריגה, גרימת ו המייחס לישום הוגש נגד בר זכאי כתב א 23.8.2018ביום 
חבלה חמורה, נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות שלא בהתאם לתנאי הדרך, הדחה בחקירה, 

אולם, בר זכאי לא הואשם בהפקרת הנערים  שיבוש מהלכי משפט וניסיון להשמדת ראייה.
 לאחר הפגיעה בהם.

על הפקרת הנערים, ושלא לחקור אותו בר זכאי על ההחלטה שלא להעמיד לדין את 
ו של בגין העבירה של ההפקרה לאחר תאונה הקבועה בפקודת התעבורה, הגישו הורי

המנוח ערר. משנדחה הערר ומוצו ההליכים מול הפרקליטות עתרו ההורים לבג"ץ,  אילון
 ה לכתב האישום.בעתירה לחייב אותה להוסיף את עבירת ההפקר

על רקע ההלכה העקרונית , וזאת בנימוק שלפיו את העתירהג"ץ בהחלטה קצרה דחה ב
להתערב בהחלטת אין מקום לגבי היקף ההתערבות בשיקול דעת רשויות התביעה, 

העמיד לדין את הנאשם באופן תקדימי בעבירת הפקרה, אף שנותר שלא ל הפרקליטות
 בזירת התאונה.

כללית שעלתה -שאלה העקרוניתל בשולי הדבריםהתייחס השופט יצחק עמית 
בעתירה, באילו נסיבות אם בכלל, יש להעמיד לדין בעבירה של הפקרה לאחר תאונה מקום 

שאלה זו בהליך פלילי, , וקבע כי מקומה של שבו הנהג הפוגע לא עזב את מקום התאונה
 .ג עצר במקום התאונהאם וכאשר תיוחס עבירה של הפקרה אחרי פגיעה בנסיבות בהן הנה

 
  את הפסיקהד"ר דנה פוגץ' ועו"ד גלית לובצקי מאירות 
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