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 4תושבי בית שמש תקפו נער בן  14שלא שילם על סמים שרכש
נער בן  14מבית שמש סירב לשלם עבור סמים שרכש והותקף על ידי המוכרים שאיימו על הוריו.
המשטרה עצרה את התוקפים וגם את הנער שחשוד בעבירות סמים.
 4תושבי בית שמש איימו וניסו לסחוט את הוריו של בן  14שסירב לשלם על סמים שרכש .הם החזיקו אותו בכוח ואיימו לפגוע בו.
כוחות המשטרה פעלו לאיתורם ,ועצרו אותם ואת הקטין אשר חשוד בעבירות סמים .מעצרם של שניים מהתוקפים הוארך .הנער
ויתר התוקפים נשלחו למעצר בית.
הפרשה החלה בשבוע שעבר כאשר הנער רכש מהחבורה סמים וסירב לשלם עבורם .בתגובה לכך ,המוכרים ניגשו לביתו ,יצרו קשר
עם משפחתו ואיימו לפגוע בו וברכושו במידה והכסף לא יגיע לידיהם .בהמשך הם איתרו את הרוכש באחד המרכזים המסחריים בעיר
אך עדיין הוא סירב לשלם .הם תקפו והיכו אותו והבהירו כי עד שלא יסגור את החוב לא ירפו ממנו .המשטרה איתרה את ארבעת
המעורבים – קטין ושלושה בגירים שחשודים בסחיטה באיומים ,סחר בסמים ,הסגת גבול ותקיפה חמורה .כמו כן ,הקורבן בפרשה
נעצר גם כן בחשד לעבירות סמים .שניים מהחשודים בני  23ו 19-נעצרו ובהמשך יובאו לדיון בבית המשפט בעניינם .מהמשטרה
נמסר כי החקירה נמשכת וככל הנראה צפויים מעצרים נוספים.
חוק העונשין קובע ענישה מרבית של עד  4שנות מאסר בגין תקיפת סתם ועד  6שנות מאסר בגין תקיפה הגורמת לחבלה של ממש
כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם.
כמו כן ,בגין עבירת סחיטה באיומים נקבעה ענישה מרבית של עד  7שנות מאסר ובמידה ונעשו המעשה או המחדל מפני האיום או
הטלת האימה כאמור או במהלכם הדין הוא עד  9שנות מאסר.
בנוסף ,סעיף  447לחוק קובע עד שנתיים מאסר לנכנס לנכס בכדי להפחיד את המחזיק בנכס ,להעליבו ,להקניטו או לעבור עבירה.
זאת ועוד ,על פי פקודת הסמים המסוכנים עבירת סחר בסמים נחשבת לחמורה במיוחד ,ונקבעו בצידה עונשים המגיעים עד  20שנות
מאסר .בנוסף ,בית המשפט עשוי להורות על פסילת רישיון נהיגה ,רישיון מקצועי ,דרכון ,רישיון רכב והטלת קנסות כספיים.
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