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 21חודשי מאסר על צעיר ששדד בנק דואר בנתניה באמצעות פתק
בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר לאחרונה  21חודשי מאסר על צעיר ששדד בנק דואר בנתניה
באמצעות פתק ]ת"פ  .[895-02-18הנאשם החליט לשדוד בנק דואר בשל חובותיו להימורים ,חבש כובע
גרב והניח לפני הפקידות פתק שזהו שוד ועליהן למסור לו כסף .השופט התחשב לקולא בחרטתו ,אך
לחומרה ציין כי זהו לא עונש המאסר הראשון שלו ולכן הטיל עליו  21חודשי מאסר.
על פי כתב האישום המתוקן ,הנאשם החליט לשדוד סניף בנק דואר .בהתאם לתוכניתו ,הגיע בתאריך  25.1.18בשעות הצהרים
לסניף בנק דואר בנתניה ,שבו שהו באשנב שלוש פקידות .הוא התקרב אליהן כשמטריה מכסה את פניו ,סגר אותו וחבש כובע גרב,
כך שפניו לא נגלו בזמן השוד .לאחר מכן הוציא מכיסו פתק ורשם “זה שוד ,את הכסף” .הפקידות נתנו לו סכום של  ₪ 12,000והוא
נמלט.
הנאשם הורשע לפי הודייתו בעבירת שוד .הדיון בגזר דינו התקיים בית משפט המחוזי מרכז-לוד ,בתאריך  ,1.11.18בפני כב’ השופט
עמי קובו.
ב”כ המאשימה ציין כי הנאשם ביצע את השוד עם מטריה ,כובע גרב ופתק כך שהסתיר את פניו והבהיל את הפקידות .הוא החזיר רק
חלק מהסכום ₪ 7,470 ,שנמצאים כעת אצל המשטרה .לחובת הנאשם שתי הרשעות קודמות שבגינן ריצה עונשי מאסר .בעת ריצוי
מאסרו הקודם שולב בהליך טיפולי להימורים ,אך כעת כשחזר על מעשיו אין הצדקה להקל על עונשו משיקולי שיקום .לאור אלה יש
לגזור עליו  33חודשי מאסר; ב”כ הנאשם התמקד בשיקולי השיקום וטען כי מאז מאסרו הקודם הנאשם השתקם ועובד במשרה
קבועה .הנאשם לוקח אחריות מלאה ,מודה במעשיו ,מביע חרטה עמוקה ומודע לצער שגרם למשפחתו .כמו כן הביע את רצונו
להשתלב שוב בהליך טיפולי ולהשתקם .הוא ביקש את סליחת פקידות הבנק .הודגש שביצע את השוד ללא שימוש בנשק קר או חם.
לאור אלה יש להטיל עליו עונש מאסר של  12חודשים בלבד.
השופט ציין את הערכים החברתיים שנפגעו ,ובראשם הזכות לביטחון אישי וזכות הקניין .יש להגן על ביטחונם של פקידי בנקים
שעושים מלאכה נאמנה ומספקים שירות ללקוחות .לקולא ציין השופט כי ביצוע השוד באמצעות פתק היה ללא שימוש באלימות או
איום לשימוש באלימות ,כך שלא נוצר סיכון לפגיעה בחיי אדם .עם זאת ,אין לשכוח שהשוד היה מתוכנן ,את הבהלה שגרם הנאשם
לפקידות ואת התמכרותו להימורים ועברו הפלילי .לאור כל אלה הטיל עליו השופט רף ענישה בינוני וגזר עליו  21חודשי מאסר
בפועל ומאסרים מותנים .כמו כן קבע שיש להחזיר לבנק הדואר את סכום הכסף החלוט שנמצא בידי המשטרה בסך .₪ 7,470
הודגש כי יש לשלב את הנאשם בתוכנית טיפול בהימורים בין כותלי הכלא.
ב”כ הנאשם :עו”ד אלעד פלג.
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו”ד מיקי פורן.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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