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צעיר על הרצף האוטיסטי ירצה  14חודשי מאסר על הכנת מטעני
חבלה
בית משפט המחוזי בבאר שבע הטיל  14חודשי מאסר על צעיר שייצר מטעני חבלה וסייע במציאת הקונה
]ת"פ  .[3244-06-16חוות דעת פסיכיאטרית קבעה כי הוא לוקה באספרגר ולא טופל במהלך השנים.
הצעיר הביע חרטה ומשפחתו הביעה נכונות לסייע לשיקומו .השופט ציין את חומרת מעשיו של הצעיר
אולם התחשב בנסיבות חייו וגזר עליו  14חודשי מאסר ומאסר על תנאי.
הנאשם ,בן  ,21הודה במסגרת כתב אישום מתוקן בעבירות של ייצור נשק וסיוע לסחר בנשק .בשנת  2016פעל להרכבת מטעני
חבלה שתוכננו על ידי נאשמים נוספים בפרשה זו .הוא נפגש עם נאשמת שמסרה לו את כל הציוד הנדרש ,קיבל הנחיות מפורטות
מנאשם נוסף והרכיב שלושה מטעני חבלה מאולתרים .עם סיום העבודה נפגש עם נאשם חמישי ומסר לו תיק גב שחור שבו שלושת
המטענים המאולתרים .בכל מטען תערובת נפץ ,אמצעי רסס וכדוריות מתכת.
הדיון בעניינם התקיים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתאריך  21.12.17בראשות כב’ השופט אהרון משניות .תסקיר שירות
המבחן העלה כי הנאשם צעיר ,סובל מפריצות דיסק ,נזקק לטיפול אינטנסיבי ,היה בודד מבחינה חברתית .המשפחה העידה כי תמיד
סבל מבידוד וכי המשפחה מבקשת להקל בעונשו ,כדי שיוכל להשתקם .חוות דעת פסיכיאטרית העלתה כי הוא לוקה בתסמונת
אספרגר ולכן לא השתלב במשך השנים במסגרת הלימודים או התעסוקה .הוא עלול לחזור על מעשיו בלי להבין את משמעותם.
ב”כ המאשימה הדגיש כי מדובר בעבירות חמורות שהעונש עליהן יכול להגיע אף עד  15שנות מאסר .מתוך התחשבות בנסיבות
המיוחדות של הנאשם ,ביקשה המאשימה את הרף התחתון של הענישה 4 ,שנות מאסר .צוין כי מעורבותו בפרשה לא הייתה כשל
אדם שלא מבין את מעשיו והופעל על ידי אחרים ,אלא כשל אדם שיכול היה לקבל הוראות ולהרכיב מהן מטענים קטלניים .הוא אף
סייע במציאת קונה למטענים ,נפגש עמו והעביר לו את המטענים.
ב”כ של הנאשם טען כי מדובר בצעיר שנוצל על ידי אחרים וכי יש לו לקות משמעותית .הוא עצמו נעדר עבר פלילי ונוצל לרעה על
ידי הנאשמים האחרים ,עבריינים כבדים שמרצים את עונשם .הם בחרו לנצל צעיר תמים מחוץ לכותלי הכלא וכך נקלע לפרשה שלא
ביוזמתו .המטענים שהרכיב פשוטים ולא מעידים על מיומנות גבוהה ,אלא על אדם שציית להוראות שנתנו לו.
השופט הסכים עם התביעה כי מדובר בעבירה חמורה שבה הנאשם ייצר את מטען החבלה שהיה בכוחו להמית אחרים .כמו כן צודקת
התביעה שטענה כי חלקו של הנאשם בפרשה אינו שולי וכי הוא הורשע בשתי עבירות ,הן ייצור נשק והן סחר בנשק .עם זאת ,יש
להתחשב בגילו הצעיר של הנאשם ובלקות שממנה הוא סובל .התחייבותה של משפחתו לסייע לו מרשימה ואמינה וכך גם החרטה
שהביע .לכן סבור השופט שמדובר בנסיבות שמצדיקות חריגה לקולא .לאור אלה הטיל עליו השופט  14חודשי מאסר בפועל בניכוי
ימי מעצרו 12 ,חודשי מאסר על תנאי .לא נגזר עליו קנס.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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