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גניבת מתכות ותשתיות – גניבה בנסיבות מיוחדות
תופעה שהפכה לנפוצה בשנים האחרונות היא גניבת מתכות ותשתיות אשר מאיימת ופוגעת ברכוש
המדינה ובאזרחיה .על מנת ולהתגבר על תופעה זו ,נחקקה עבירת הגניבה בנסיבות מיוחדות שנועדה
למנוע ,בדרך של החמרת הענישה ,מקרים של גניבת נכסים יקרי-ערך וכן נכסים שגניבתם גוררת פגיעה
בבטיחות הציבור ושלומו .עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת גניבת מתכות ותשתיות והעונש
הקבוע לצידה תוך סקירת פסקי דין בנושא.

יסודות עבירות הגניבה בנסיבות מיוחדות
עבירת הגניבה מהווה את ליבתן של עבירות הפגיעה בזכויות הקניין .עבירת הגניבה מוגדרת כנטילת נכס בלא הסכמה ,שלא על בסיס
טענת זיקה קניינית לנכס ,ובמטרה לשלול את הנכס שלילת קבע מן המחזיק החוקי בהן.
עבירות הגניבה בנסיבות מיוחדות מפורטות בסעיף 384א לחוק העונשין ומייחדות את מעשה הגניבה ביחס לטיבו של הנכס .להלן
עבירות הגניבה בנסיבות מיוחדות:

 .1דבר המשמש חלק מקווי תשתיות ,מיתקני תשתיות או חיבור אליהם ,או דבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור.
 .2דבר המשמש כלי עבודה או אמצעי להפקת פרנסתו של אדם ,ובכלל זה כלים חקלאיים ,תוצרת חקלאית ,בקר
או מקנה ,ובלבד שערכו של הדבר הנגנב עולה על  1,000שקלים חדשים.
 .3דבר בעל ערך תרבותי ,מדעי ,היסטורי ,דתי או אומנותי.
עבירות הגניבה בנסיבות מיוחדות נועדו למנוע ,בדרך של העלאת רף הענישה ,מקרים של גניבת נכסים יקרי-ערך וכן נכסים
שגניבתם גוררת פגיעה בבטיחות הציבור ושלומו .דרישת היסוד העובדתי בעבירות הגניבה בנסיבות מחמירות אינה כוללת דרישת
רכיב של תוצאות )קרי – לא נדרשת התקיימות של נזק ,אובדן הנכס או פגיעה בפרנסתו של אדם או פגיעה בשלומו של הציבור( אלא
דיי בעצם נטילת הנכס כדי לקיים את הרכיב העובדתי .כמו כן ,דרישת היסוד הנפשי בעבירות אלה היא מודעות להתנהגות ומודעות
לנסיבות בתוספת של כוונה מיוחדת ביחס למטרת שלילת הנכס שלילת קבע מבעליו.

מה עונשו של אדם הגונב מתכות ותשתיות?
בשונה מעבירת הגניבה הקלאסית אשר בצידה עונש מאסר של עד  3שנות מאסר ,עבירת גניבה בנסיבות מיוחדות קובעת עונש חמור
יותר של עד  4שנות מאסר בגין גניבת דבר המשמש חלק מקווי תשתיות ,מתקני תשתיות או חיבור אליהם ,או דבר שמטרתו הבטחת
בטיחות הציבור .כמו כן ,במידה וערכו של הדבר הנגנב עולה על  500,000שקלים עונש המאסר מזנק לעד  7שנות מאסר.

גניבת מתכות ותשתיות בראי הפסיקה
בתיק פלילי  – 48236-07-12הורשעו הנאשמים בעבירה של גניבת תשתיות בצוותא .הנאשמים הועסקו בתור שכירים בחברה
העוסקת בעבודות עפר ופיתוח .במסגרת העבודה ,נאשם  2ביצע עבודות של חפירת תעלות בכדי להניח כבלי נחושת להולכת חשמל
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באזור נורדיה .הללו הונחו בתעלות וכוסו בעפר .בהמשך ,בתחילת חודש אוקטובר בשנת  ,2010הגיעו הנאשמים בשעת לילה
מאוחרת למקום ,משכו ושלפו את הכבלים מתוך האדמה באמצעות טרקטור שהביאו והעמיסו את הרכוש על גבי משאית .אומנם
תכניתם לא צלחה וכשרצו להימלט ,כוחות משטרה הגיעו למקום ועצרו את הנאשמים .העבירה שביצעו הובילה לנזק אדיר לחברת
החשמל בשווי של אלפי שקלים .הנאשמים הואשמו בעבירה של גניבת תשתיות בצוותא – עבירת לפי סעיף )384א() (1ביחד עם
סעיף ) 29ב( לחוק העונשין.
מתסקיר שירות המבחן עולה שנאשם  1הוא אב לשלושה ילדים ,נשוי ,בשנות הארבעים לחייו .התסקיר מתאר תפקוד תקין ללא שום
בעיות מיוחדות .הנאשם הכחיש את מעורבותו במעשים .הוא אינו שיתף פעולה עם שירות המבחן ולכן לא ניתן היה להעריך את
הישנות ביצוע העבירה מצדו .נאשם  2גם הוא נשוי ואב לשלושה ילדים ,בן  ,40עוסק בתור קבלן עצמאי בתחום עבודות עפר .בכדי
לסייע בפרנסת המשפחה נאלץ לצאת לעבודה בגיל צעיר ונסיבות חייו כיום אינן פשוטות בעקבות בנו הסובל ממוגבלות .הנאשם לקח
אחריות על מעשיו והביע חרטה עליהם .מהתסקיר בעניינו נקבע כי רמת הסיכון שיבצע בעתיד עבירות דומות הנה נמוכה עד בינונית.
לעומת עבירות רכוש אחרות ,בעבירה הנוכחית ,הנפגע הוא כלל הציבור תוך גרימת נזק כלכלי לקופה הציבורית ולתשתיות המדינה.
מדובר בעבירה בה הגנבים מעוניינים להשיג רווח גבוה במאמץ נמוך ולמרבה הצער עולה הקושי מצד רשויות החוק לפקח ולעמוד
על המשמר בעבירות אלה .הנאשמים פגעו בערכים החברתיים של שלום הציבור ורכושו כמו גם פגעו באספקה השוטפת והתקינה
של תשתיות ציבוריות בסיסיות מתוך מניע של בצע כסף .הנאשמים השתמשו במידע שהיה זמין להם במהלך עבודתם עם חברת
החשמל ,והכינו את כלי העבודה הדרושים לביצוע העבירה מבעוד מועד .למרות שלא נמלטו עם השלל ,בעקבות חיתוך הכבלים,
נאמד נזק אדיר לחברת החשמל .הוחלט כי מתחם הענישה ההולם בעבירות שביצעו נע בין  9ל 30-חושי מאסר בפועל לצד קנס
כספי ומאסר על תנאי .לא נמצאה עילה לסטות ממתחם זה .לאחר דיון בכלל הראיות ,הטיעונים והשיקולים הוחלט להשית על
הנאשמים  12חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי למשך  8חודשים לבל יעברו עבירת רכוש מסוג פשע ,מאסר על תנאי למשך 4
חודשים לבל יעברו עבירת רכוש מסוג עוון ,קנס כספי בסך של  5,000שקלים ופיצוי לחברת החשמל מצד כל אחד מהנאשמים בסך
של  45,000שקלים.
בתיק פלילי  – 57513-02-13הושתו על הנאשמים  12חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי למשך  6חודשים וקנס בסך
 5,000שקלים או  3חודשי מאסר תמורתו .הנאשמים נכנסו כשהם נוהגים ברכב “סופה” לבסיס הצבאי צאלים ,מצוידים בכלי עבודה
ובמבער לחיתוך ברזל .הם השתמשו בציוד בכדי לחתוך שלדות של כלי רכב משוריינים ששימשו כמטרות אימונים .הם העמיסו את
החתיכות לעגלה שחוברה לרכב ונמלטו מהמקום .במהלך נסיעתם הבחינו בהם מתנדבים של משטרת ישראל שהחלו מרדף אחריהם
תוך קריאה לעברם לעצור .נאשם  1נסע במהירות ,אומנם אז המתנדבים עצרו את רכבם ונעמדו בצד הדרך .משזה לא עזר ,ירו
באוויר ולאחר מכן לעבר הרכב ,דבר שהוביל לתפיסתם.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גניבת מתכות ותשתיות?
עבירת גניבת מתכות ותשתיות פוגעת באופן ממשי בכלל הציבור וגורמת לנזק כביר בקופת המדינה .התשתיות נועדו בכדי להגן על
הציבור וגניבתם מפרה את הסדר והביטחון .בנוסף ,גניבת מתכות עשויה לפגוע בשגרת האימונים של גופי הביטחון במדינה ,כפי
שהמאמר הנוכחי סקר ,ועל כן יש להשית על הנאשמים עונש מאסר כבד בכדי להרתיע מפני הישנות העבירות בעתיד .במידה ונעצרת
או הוגש נגדך כתב אישום בגין גניבת מתכות ותשתיות כדאי שתיוועץ בעורך דין פלילי בעל ניסיון בתחום שיפעל למען השגת חירותך
והשבתך בחזרה לחייך הנורמטיביים.
במידה וזומנת לחקירה או למשפט פלילי בגין גניבת מתכות ותשתיות אתה זקוק לעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך
הפלילי נגדך ,בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם זה בכותלי בית המשפט ,שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות
חמורה מאוד הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח .משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים
המואשמים במגוון עבירות פליליות מזה תקופה ארוכה ובכך שומרים נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת,
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רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם .במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין
עבירת גניבה בנסיבות מיוחדות פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך
מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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