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ירצה  12חודשי מאסר לאחר ששדד ממוכר בתחנת דלק  660שקלים
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה  12חודשי מאסר על צעיר שהורשע בעבירה של שוד בנסיבות
מחמירות ,זאת לאחר ששדד ממוכר בתחנת דלק  660שקלים ]ת"פ )חי'(  .[25315-01-18הנאשם שדד
מוכר בתחנת דלק באיומי סכין וחפץ הנחזה לתת מקלע .על אף חרטתו ,גילו הצעיר והיעדר עבר פלילי,
ציין השופט את חוסר שיתוף הפעולה שלו עם שירות המבחן והטיל עליו  12חודשי מאסר בפועל.
לפי העובדות ,סיכם הנאשם עם שלושה נוספים לשדוד את תחנת הדלק דור אלון בצומת אום אל פאחם .הם נפגשו בלילה בשכונה
בעיר והצטיידו בסכין ובחפץ הנחזה כתת מקלע .הנאשם ושותף נוסף הגיעו לתחנת הדרך רכובים על קטנוע ,ובאזור משאבות הדלק
שלפו את החפץ הנחזה לנשק ודרשו מהמתלונן לקבל כסף .המתלונן אמר שהכספת נעולה ולכן הנאשם נטל מכיסו של המתלונן
 ₪ 660במזומן .הוא ניסה לפרוץ את הכספת אך לא הצליח .לאחר מכן הארבעה נמלטו והתחלקו בכסף שנשדד.
הנאשם הורשע לפי הודייתו בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות .הדיון בגזר דינו התקיים בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתאריך
 ,10.12.18בראשות כב’ השופט דניאל פיש.
תסקיר שירות המבחן העלה כי הנאשם לא שיתף פעולה באופן מלא ,נעדר מהקבוצה הטיפולית ולא התייחס ברצינות לתהליך
הקבוצתי .לאחר מכן אף חזר בו מהודאתו ומסר שלא היה בסביבה כלל; ב”כ המאשימה ציין כי נפגעו ערכים מוגנים של ביטחון
הציבור ושלומו ,והביטחון האישי של המתלונן ,כבודו וזכות הקניין שלו .עבירות שוד בתחנות הדלק הפכו למכת מדינה ויש להטיל על
המבצעים ענישה מרתיעה .במקרה הזה מדובר בעבירה שתוכנה היטב מראש ,והנאשמים אף הצטיידו בסכין ובחפץ הנחזה לרובה.
השוד בוצע בלב עיר בשעת לילה מאוחרת ,כאשר המתלונן היה שם לבד; ב”כ הנאשם מסר כי הנאשם בן למשפחה נורמטיבית,
תומכת וחמה .הוא סיים בי”ס לאחר כמה כיתות בלבד לאור הישגים נמוכים .עד לביצוע המעשים התנהגותו הייתה טובה והוא עבד
מגיל צעיר עם אביו בתחום הבניין .משפחתו מנסה לשמור על בניה להתרחק מגורמים פליליים .מדובר במעידה חד פעמית .הנאשם
הביע צער וביקש לפתוח דף חדש בחייו.
השופט ציין כי מדובר באדם צעיר בשלהי גיל ההתבגרות והוא נמצא עדיין בתהליך גיבוש זהות .הוא עסוק ברגשות אשמה מול
משפחתו .עם זאת ,הודגש כי לא שיתף פעולה עם השירות .אף כי חלקו של הנאשם בביצוע העבירות לא היה דומיננטי ,יש להטיל
עליו ענישה מוחשית .לאור אלה הטיל עליו  12חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי ,קנס בסך .₪ 2,5000
ב”כ הנאשם :עו”ד סמי מאחמיד סעיד.
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל :ב”כ נג’וא סלימאן.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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