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ירצה  10חודשי מאסר על הסגת גבול ובנייה לא חוקית ברהט
בית משפט השלום בבאר שבע הטיל  10חודשי מאסר על אדם שהואשם בעבירות הסגת גבול ,הפרת
הוראה חוקית וכניסה למקרקעי ציבור שלא כדין ברהט ]ת"פ  .[39936-11-13הנאשם חזר והשתלט על
מקרקעין ברהט והתעלם מצווים שהורו כי המקום הוא קרקע ציבורית וכי אין הוא רשאי להתגורר בו.
במשך כמה שנים התעלם מהוראות אלה וחזר לגור במקום ,גם לאחר שפינו אותו .השופט התחשב בגילו
ובמצב בריאותו ,אולם ציין לחומרה את התנהגותו העבריינית ואת הצורך בענישה הרתעתית .הוא הטיל
עליו  10חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס בסך .₪ 36,000
במהלך שנים רבות התקיימו הליכים משפטיים רבים כנגד הנאשם ומשפחתו .במהלך שנים אלה פינו פקחי הסיירת הירוקה עם כוחות
המשטרה שני מבנים ארעיים שבנה הנאשם ברהט על מקרקעין ,אך הנאשם חזר למקום והקים שם מחדש מבנים והתגורר בהם עם
משפחתו .מטרתו המוצהרת הייתה “לקבוע עובדות בשטח” והוא טען שעשה זאת בהיעדר פתרון מגורים חלופי .עקב מעשיו הורשע
הנאשם בשני כתבי האישום שכללו  19עבירות של הסגת גבול ,הפרת הוראה חוקית ו 19-עבירות של כניסה למקרקעי ציבור שלא
כדין.
הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט השלום בבאר שבע בתאריך  ,24.12.17בראשות כב’ השופט יואב עטר .ב”כ המאשימה הדגישה
את ריבוי העבירות שבמהלכן התעלם הנאשם משורת החלטות שיפוטיות בעניינו .צוין כי גם במהלך המשפט חזר הנאשם להתגורר
במקום והתעלם מהוראות החוק .הנאשם עצמו הצהיר כי כל עוד לא יינתן פסק דין במסגרת תביעת הבעלות ,הוא ימשיך להסיג את
הגבול .לאור ריבוי המעשים ,התעלמותו מהחוק והנזק שנגרם לרשויות בגלל הפינויים התכופים ,יש לקבוע את רף הענישה העליון
ולהטיל עליו  18חודשי מאסר בפועל; ב”כ הנאשם אמר כי אם המדינה חשבה שעבירות אלה כל כך חמורות היה עליה כבר להגיש
כתב אישום בשנת  .2011לטענתו הוא לא פונה אף פעם מהמקרקעין ולראיה הוא שוהה בו גם כיום .הנאשם אינו בעל עבר פלילי
והוא מבוגר מידי כדי לשהות במאסר ולכן אין להטיל עליו מאסר אלא רק אזהרה.
השופט ציין כי הודגש כי זו פעם ראשונה שאדם עומד לדין על עבירות כאלה .הוא ראה לחומרה את התעלמותו של הנאשם מהוראות
החוק וציין כי יש בכך תבנית עבריינית .הוא פגע במעשיו בערכים מוגנים של זכות הקניין ,כיבוד החלטות שיפוטיות ושמירה על
מקרקעי הציבור .מחד יש מקום לענישה הרתעתית ,אך מאידך יש להתחשב בגילו של הנאשם ובמצב בריאותו .לאור אלה הטיל עליו
 10חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי וקנס בסך .₪ 36,000
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו”ד אסיף גיל.
ב”כ הנאשם :עו”ד שחאדה אבן-ברי.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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