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 20חודשי מאסר לצעיר שגנב מצעירה טלפון והפקיר אותה פצועה
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 20חודשי מאסר לצעיר שגנב מצעירה טלפון והפקיר אותה פצועה
בית משפט המחוזי מרכז-לוד גזר לאחרונה  20חודשי מאסר ,פסילת רישיון ,מאסר על תנאי ופיצוי כספי
על צעיר שגנב בתחבולה טלפון מצעירה והפקיר אותה פצועה ]ת"פ  .[6871-05-16הנאשם נסע ברכבו
עם צעירים אחרים ,כולל קטינים ,וביקש מהמתלוננת כסף ואת הטלפון שלה .כאשר הגיעו לקניון ביקשה
הצעירה את הטלפון שלה בחזרה וכתגובה האיץ הנאשם את רכבו והיא נפלה על הכביש ונחבלה .הנאשם
וחבריו לא הזעיקו עזרה והואשמו בעבירות שונות של פגיעה ,הפקרה וגניבה.
באפריל  2016נסע הנאשם עם נאשם אחר ברכב ,יחד עם שני קטינים .הנאשם נהג ברכב וכשהגיעו למחלף ינאי ירדו הקטינים
מהרכב .באותו רגע ירדה בחורה מהאוטובוס ,והנאשם ניגש אליה ואמר לה שאין לו כסף לחזור הביתה .המתלוננת הציעה לקטינים
להתלוות אליה לקניון ,היא תוציא כסף ותיתן להם .לבקשת הנאשם היא מסרה לו את הטלפון שלה והלכה לקניון עם הקטינים.
כשנפגשו שוב בקניון ,הכניסה המתלוננת את ראשה לרכב דרך החלון וביקשה בחזרה את הטלפון שלה ,וכתגובה האיץ הנאשם את
הרכב ונסע .כתוצאה מכך נפלה המתלוננת על הכביש ונחבלה בראשה ובפניה ,נגרם לה שבר באף והיא אושפזה בבית חולים.
הנאשם לא עצר כדי לאמוד את הנזק או להזעיק עזרה ,וכך גם אף אחד מהנאשמים האחרים שהיו ברכב והיו עדים למעשה.
הנאשם הודה במיוחס לו והורשע בעבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות ,תקיפה לשם גניבה בצוותא ,גניבה והפקרה לאחר פגיעה.
העבירות לא כללו הפקרה לאחר תאונת דרכים .תסקיר שירות המבחן העלה כי הנאשם לוקה בנפשו ,מתגורר עם אימו ,אינו עובד
ומתקיים מקצבת ביטוח לאומי .הוא הפסיק ליטול את התרופות שנמסרו לו ,אך נקבע כי הוא כשיר לעמוד לדין .כמו כן הנאשם חסר
הרשעות קודמות .המלצת שירות המבחן היא כי יש לספק לנאשם שיקום במסגרת בריאות הנפש והומלץ כי הוא יהיה שבוע
בהסתכלות .על אף המלצה זו עזב הנאשם את בית החולים שבו היה בהסתכלות ובינתיים גם נפתח לו תיק נוסף על תקיפה .משום
כך נפסלה ההמלצה השיקומית בעניינו.
בדיון שנערך בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בתאריך  ,29.11.17קבעה השופטת כי יש להתחשב בכמה נתונים :הנאשם לוקה
בשכלו ,הוא בא ממשפחה קשת יום ,בזמן ביצוע העבירה היה נעדר עבר פלילי ,הוא הודה וכך לא נאלצה המתלוננת להעיד נגדו.
מנגד התחשבה בטענתו של ב”כ של המתלוננת שמסר שהיא סובלת מטראומה ומהשלכות גופניות בגין פציעתה .השופטת הטילה על
הנאשם את רף הענישה הנמוך ,הכולל פסילת רישיון נהיגה לתקופה של  4שנים 20 ,חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו ,מאסר
על תנאי ,ופיצוי בסך  ₪ 8,000למתלוננת.
בשם המאשימה ,מדינת ישראל :ב”כ פרקליטות מחוז מרכז ,עו”ד רועי רייס.
בשם הנאשם :עו”ד שי רודה.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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