28/07/2021

 34-50חודשי מאסר לנאשמים ששדדו באיומים כסף ותכשיטים מקשישה בת 81

077-5006206
052-6885006

 34-50חודשי מאסר לנאשמים ששדדו באיומים כסף ותכשיטים
מקשישה בת 81
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר לאחרונה  50-34חודשי מאסר על שלושה נאשמים שהורשעו בעבירות
של שוד בנסיבות מחמירות והתפרצות למקום מגורים לאחר ששדדו מקשישה כסף ותכשיטים יקרים ]ת"פ
 .[51902-06-17השלושה פרצו דרך המרפסת לביתה של קשישה בירושלים ,כפו עליה לשבת על כיסא
ואיימו עליה למסור להם את קוד הכספת .הם גנבו כסף מזומן ותכשיטים יקרים ונמלטו .השופט הדגיש
את הצורך להגן על קשישים וחסרי ישע והטיל עליהם עונשי מאסר בפועל.
בלילה של יום  3.6.17הגיעו האשמים לבית ברחוב כספי בירושלים שבו מתגוררת המתלוננת מתוך מטרה לבצע גניבה .הם טיפסו
מהקרקע למרפסת חיצונית בקומה הראשונה ונכנסו לבית .כשהבחינו בבעלת הבית ,קשישה ,מנסה לרוץ לבית השכנים תפסו אותה
והורו לה לשבת על כיסא ,ולאחר מכן דרשו ממנה את קוד הפתיחה לכספת ,תוך כדי איומים .הנאשמים גנבו כסף מזומן בסך 1,560
 ,₪תכשיטים יקרים וטלפון סלולרי .כתוצאה מכך נגרם למתלוננת שטף דם ,היא סובלת מחרדות ועזבה את ביתה לדיור מוגן.
הנאשמים הודו בעובדות כתב האישום במסגרת הסדר טיעון והורשעו בעבירות של שוד בנסיבות מחמירות ופריצה והתפרצות למקום
מגורים .הדיון בגזר דינם התקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים ,בתאריך  ,8.7.18בראשות כב’ השופטת חנה מרים לומפ .תסקיר
שירות המבחן העלה כי הנאשמים מגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך וחלקם אף מכורים לסמים .תסקיר נפגעת העבירה העלה כי
המתלוננת היא אישה בת  ,81אלמנה ,שלאחר המקרה סובלת מחרדות ועברה כתוצאה מכך לדיור מוגן .עלה כי היא סובלת מפוסט
טראומה ושגרת חייה נפגמה .לאור אלה הומלץ להטיל על הנאשמים פיצוי כספי משמעותי.
ב”כ המאשימה ציינה את הערכים החברתיים שנפגעו ובעיקר פגיעה בביטחון האישי ,בחירות ובשלום גופו של האחר וזכותו לקניין.
יתרה מכך ,המתלוננת היא קשישה ויש להטיל על הפוגעים בקשישים ובחסרי ישע עונשים משמעותיים .הודגש כי מדובר בשוד מתוכנן
וכאשר הבחינו הנאשמים שבעלת הבית היא קשישה הם לא הפסיקו ויתרה מכך ,הפעילו נגדה כוח; באי כוח הנאשמים הדגישו כי הם
רק הורו לה לשבת ולא היכו אותה או הכאיבו לה .כמו כן הסימנים על ידיה הם בגלל גילה ולא בגלל שהופעלה נגדה אלימות
משמעותית .אשר לפיצוי הנדרש ,תסקיר נפגעת העבירה מוגזם ולא אמור להמליץ על פיצוי כספי .הודגש כי הנאשמים מגיעים
ממשפחות קשת יום וכי הם מנסים להיגמל מסמים ולהשתקם.
השופט הדגישה את הצורך להילחם באלימות בכלל ובאלימות כנגד קשישים וחסרי ישע בפרט .המתלוננים תכננו את השוד ולא היססו
להפעיל כוח כנגד הקשישה .עם זאת ,הם לא הפעילו נגדה אלימות חמורה ,ולא הצטיידו בנשק חם או קר או באמצעים לקשירת
נפגע העבירה .מחד התחשבה השופטת בגילם הצעיר ,מאידך ציינה כי לחובתם עבירות רכוש רבות בעבר .לאור זאת גזרה עליהם את
העונשים הבאים :על נאשם  1גזרה  44חודשי מאסר ,מאסרים מותנים ופיצוי למתלוננת בסך של  ;₪ 15,000על נאשם  2גזרה 34
חודשי מאסר ,מאסרים מותנים ופיצוי למתלוננת בסך  ;₪ 15,000על נאשם  3גזרה  50חודשי מאסר שכן ביצע עבירות אלה בעודו
נמצא בצו מבחן ,מאסרים מותנים ופיצוי למתלוננת בסך .₪ 15,000
ב”כ הנאשם :ב”כ עו”ד חיים הדיה ,ב”כ עו”ד ואסים דראושה ,ב”כ עו”ד אוסאמה חלבי.
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו”ד נעמי לוינוב.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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