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צעיר כבן  20חוסל בפיצוץ מטען שהוטמן במכוניתו בקרית ים
צעיר כבן  20נהרג מפיצוץ רכב שנסע סמוך לבית ספר בקרית ים .ככל הנראה הרקע לכך הוא פלילי.
שניים נוספים נפצעו באורח קל ובאורח בינוני עד קשה.
צעיר בשנות העשרים לחייו נהרג כתוצאה מפיצוץ רכב בקרית ים שנסע בסמוך לבית ספר יסודי .הצעיר פונה לבית החולים רמב”ם
שבחיפה כשהוא פצוע באורח קשה .זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו .שני צעירים נוספים נפצעו באורח קל ובאורח בינוני עד קשה.
הרכב עלה באש כתוצאה מהפיצוץ אך כוחות כיבוי שהוזעקו למקום השתלטו על התפשטות הלהבות .במשטרה נבדק הרקע לאירוע
וככל הנראה מדובר בפלילי .שניים מהנפגעים מוכרים למשטרה ובעברם ריצו עונשי מאסר ממושכים בגין שוד של ניצול שואה .ההרוג
נדון בתיק זה לחמש שנות מאסר וסיים לרצות את עונשו בסוף שנת  .2015חבלנים וחוקרי זיהוי פלילי אספו ממצאים מהזירה כדי
להבין ממה המטען הורכב ,מה היה גודלו והיכן הוטמן .חוקרי ימ”ר חוף בוחנים למי הנפגעים חברו והאם הסתכסכו .כמו כן ,ייבדקו
סרטוני מצלמות האבטחה במקום תוך בדיקה אחר מסלול נסיעתם כדי להבין היכן הטומן המטען.
סעיף  300לחוק העונשין קובע מאסר עולם לגורם בכוונה תחילה למותו של אדם או לגורם במזיד למותו של אדם תוך ביצוע עבירה
או תוך הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה.
סעיף  330לחוק העונשין קובע עד  14שנות מאסר למניח בכל מקום שהוא חומר נפיץ שלא כדין במטרה לגרום חבלה לזולתו.
סעיף )329א( לחוק העונשין קובע עד  20שנות מאסר לגורם שלא כדין להתפוצצותו של חומר נפיץ ,למניח בכל מקום שהוא חומר
מרסק או נפיץ או נוזל משתך ,לשולח או מוסר לאדם חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר או גורם לאדם שיקבל כל חומר או
דבר כאמור ולמנסה שלא כדין לפגוע באדם בקליע ,בסכין ,באבן או בנשק מסוכן או פוגעני אחר ,מתוך כוונה להטיל באדם נכות או
מום או לגרום לו לחבלה חמורה או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין ,שלו או של זולתו ,או למנוע מעצר או עיכוב כאמור
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