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   מדינת ישראל :בעניי

 התובעת ענת בית או
 ד"כ עו"י ב"ע  

   נ  ג  ד  

     

 הנאש� אהובה פרידמ
 ד"כ עו"י ב"ע  

   

   

  ד י 
  �ה כ ר ע ת  
   


  ה נ א ש �   ז כ א י   ב ד י 
   

בצומת , במועד הנקוב בכתב האישו�, הנאש� הובא לדי
 על כ� שבנוהגו במכוניתו .1

בתל אביב ובהתקרבו למעבר החציה לא אפשר , דיזנגו  –הרחובות טשרניחובסקי 

  . בטחהלהשלי� את החציה ב, להולכי רגל שחצו במעבר

   

   .בישיבת ההקראה כפר הנאש� באישו� .2

   

  . ח והנאש�"בישיבת ההוכחות העידו עורכת הדו .3

  

מתברר כי עורכת . במעמד עריכתו, שנרשמו עלה ידה, ח חזרה על הפרטי�"עורכת הדו .4

מבי
 , טשרניחובסקי' בקידמת השער הסמו� ביותר לרח, דיזנגו ' ח עמדה ברח"הדו

כשהוא עושה את דרכו , הבחינה בנאש�, ממקו� עמידתה. החנויות השערי� של מתח�

בנתיב הימני מבי
 שלושת הנתיבי� שקיימי� , דיזנגו ' לכיוו
 רח, טשרניחובסקי' ברח

דיזנגו  ובהגיעו למעבר החציה הנראה בתמונות שההגנה ' בפנותו ימינה לרח. במקו�

, שהחלו כבר לחצות, רי�לא אפשר לשני הולכי רגל צעי, הגישה לתיק בית המשפט

כאשר גלגלי רכבו , מתברר כי הנאש� נסע נסיעה רצופה. להשלי� את החציה בבטחה
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הולכי הרגל נאלצו איפוא . בי
 הפס השלישי לחמישי, ח"לגירסת עורכת הדו, מצויי�

  . במעבר החציה והמתינו עד שהנאש� יחלו  ע� מכוניתו, לעצור בפתאומיות

  

. לא רציתי לפגוע בה�, היו לי הולכי רגל"הגיב הנאש� במילי� ח "במעמד עריכת הדו .5

   ".אני מבקש שתוותרי לי

  

במיוחד בשאלה א� היה באפשרותה , ח"כ של הנאש� חקרה באריכות את עורכת הדו"ב .6

כ של הנאש� "בעניי
 זה העלתה ב. להבחי
 בנעשה על מעבר החציה, ממקו� עמידתה

ח לא היתה אפשרות להבחי
 במקו� "שלעורכת הדו כדי לשכנע אותי, שורה של טענות

ח נתנה תיאור של מצב דברי� "עוד נטע
 שעורכת הדו. עמידתה בנעשה במעבר החציה

  . שאיננו משק  את האירוע לאשורו

  

איש . טשרניחובסקי בנסיעה איטית מאוד' שפנה ימינה מרח, בעדותו בפני ציי
 הנאש� .7

, כשכבר היה על המעבר, תו� כדי פניה. ב אליולא היה על מעבר החציה כאשר התקר

החל זוג צעיר לחצות וה� המשיכו את החציה עד לאי התנועה הקיי� בצידו השני של 

היה במצב של עצירה מוחלטת ואיפשר לצעירי� הללו להשלי� , לדברי הנאש�. המעבר

גדו ח אל הנאש� וערכה כנ"ניגשה עורכת הדו, בעודו עומד במקו�. את החציה בבטחה

  . ח זה"דו

  

איזו מבי
 שתי הגירסאות , לא עלה בידי להכריע, לאחר שבחנתי את תמונת הראיות .8

כי הבחינה בשני הצעירי� , ח שציינה"הא� להעדי  את גירסת עורכת הדו. להעדי 

שהגיעו למעבר החציה לפני שהנאש� הגיע למקו� והוא מנע מה� להשלי� את החציה 

גירסת הנאש� שציי
 כי הגיע באיטיות אל המעבר  או שמא להעדי  את, בבטחה

ח היתה תצפית טובה אל "לעורכת הדו, מחד. ואיפשר להולכי הרגל לחצותו בבטחה

אי
 מחלוקת על , מאיד�.  מעבר החציה ולא היה לה כל קושי להבחי
 בנעשה בסביבתו

י כ� שהנאש� הגיע באיטיות למעבר החציה ושוכנעתי מדבריו כי הבחי
 באות� שנ

הג� שכבר היה ע� גלגליו , צעירי� ואיפשר לה� לחצות ולהשלי� את החציה בבטחה

שיכולי� לעצור את שט  , רצוי להעיר כי להבדיל מהולכי רגל. מכוניתו על מעבר החציה

כדי לעצור את שט  , זקוק למרחק מה, רכב שנוסע אפילו באיטיות  ב א ח תהליכת�   

  . נסיעתו

  

  . אני  מחליט לזכות הנאש�, המטעמי� המנויי� לעילאחר הדברי� האלה ו .9

   

  )2007במאי  29(ז "תשס, ב בסיו
"ניתנה היו� י

  :בנוכחות

  __________________הנאש� 

lawdata � הסניגורדטהחוק__________________  

  _______________נציג התביעה 
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