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אישום :תכנן לירות ברגלי גבר שניהל רומן עם גרושתו
כתב אישום יוגש כנגד ר.א ,.המזוהה עם ארגון פשע במרכז ואשר מחזיק סוכנות צ'יינג' ,בחשד כי הזמין
פגיעה בגבר שניהל רומן עם גרושתו .הסוכן פירט את בקשתו בפני סוכני משטרה ונעצר .כעת הושלם
איסוף התשתית הראייתית כנגדו ויוגש כתב אישום.
הפרשה החלה לפני חודשים אחדים ,כאשר החשוד ,המזוהה עם ארגון פשע מאזור השפלה ,פנה לשני אנשים שהיה עמם בקשר
והציע להם לדקור את הגבר שהיה בקשר עם גרושתו .שני סוכני משטרה פנו אליו והציגו עצמם כמבצעים שנשלחו על ידי המתווך,
והוא חזר בפניהם על בקשתו ואף הציע להם תשלום של עשרים אלף  ₪תמורת הפגיעה בגבר שניהל רומן עם גרושתו .לשאלתם אם
הוא עדיין מעוניין לדקור אותו השיב כי כעת הוא מעדיף פגיעה בברכיים על ידי ירי ואף אמר להם שאפשר יהיה לסחוט ממנו כספים
לאחר הפגיעה ,באמצעות תהליך בוררות.
כתב האישום הוגש לאחר שמשטרת מחוז מרכז הודיעה על סיום גיבוש תשתית ראייתית כנגד החשוד ,תושב תל אביב בשנות ה40-
לחייו ובעל עסק לחלפנות כספים )צ’יינג’( .כנגדו עומד כתב אישום נוסף ,על כוונתו להצית בית עסק שזכה בתביעה נגדו.
סעיף  428לחוק העונשין עוסק בעבירות סחיטה וקובע עד  7שנות מאסר למאיים על אחר בכתב ,בעל פה או בהתנהגות בפגיעה
שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר ,בחירותם ,ברכושם ,בפרנסתם ,בשמם הטוב ,בצנעת הפרט שלהם ,או מאיים על אדם לפרסם או
להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר או מטיל אימה בדרך אחרת בכדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה
שהוא רשאי לעשותו .עונש המאסר מזנק ל 9-שנים אם המעשה או המחדל מפני האיום או הטלת האימה נעשו.
בנוסף ,חוק העונשין קובע עד  7שנות מאסר לחובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין ועד  14שנות מאסר אם היו נוכחים שניים או
יותר שחברו לביצוע המעשה .כמו כן ,סעיף  329לחוק קובע כי אדם אשר פוצע במתכוון את חברו כדי להטיל בו נכות או מום או
לגרום לו לחבלה חמורה – דינו עד  20שנות מאסר.
כמו כן ,בהתאם לחוק ,מעשה שידול הוא הבאת אחרים לעשיית עבירה על ידי עידוד ,דרישה ,שכנוע ,הפצרה ,או כל הפעלת לחץ
בכל דרך שהיא .ובאשר לענישה ,על פי החוק יוטל על המשדל חצי העונש שנקבע לעבירה המקורית .כמו כן ,אם לעבירה המקורית
נקבעה ענישה מינימאלית חובה ,הרי שאין לפסוק פחות ממחצית מהעונש המזערי.
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