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מטען חבלה הושלך בשוהם לרכב של חלפן
כספים
תושבי שוהם התעוררו הלילה מקול נפץ עז .חקירת המשטרה העלתה כי מדובר במטען
חבלה שהושלך כנגד חלפן כספים מלווה בריבית המתגורר במקום .יצוין כי לפני כמה
שבועות הושלך בדיוק באותו מקום רימון הלם.
תושבי רחוב בזלת בשוהם שמעו הלילה קול נפץ עז .המשטרה סבורה כי פריט נפץ כלשהו ,ייתכן ומטען
חבלה ,הוצמד לרכב חונה ברחוב .ייתכן שהמטען לא הוצמד אלא הושלך לעבר הרכב .איש לא נפגע אך
נגרם נזק לרכב ולרכב שחנה בסמוך.
גורמים הקשורים לחקירה סבורים כי ייתכן ופריט הנפץ שהוטמן או הושלך היה מכוון כנגד מכוניתה של אשתו
של חלפן הכספים ,מלווה בריבית .לפני כמה שבועות הושלך באותו מקום רימון הלם.
◻️ על פי סעיף  144לחוק העונשין ,דינו של אדם אשר רוכש או מחזיק נשק שלא כדין ,לרבות מטען חבלה,
דינו עד  7שנות מאסר .במידה ונשא או הוביל את הנשק ,הדין מזנק לעד  10שנות מאסר .במידה והנשק
היה חלק ,אבזר או תחמושת הדין על כך הוא עד  3שנות מאסר.
◻️ בנוסף ,אדם המייצר ,מייבא או מייצא נשק או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת ,בין בתמורה ובין
שלא בתמורה ,ייחשב כמי שפוגע בשלום הציבור ,ודינו הוא עד  15שנות מאסר.
◻️ סעיף  330לחוק ,עוסק בעבירת הניסיון לחבול בחומר נפיץ וקובע כי אדם המניח בכל מקום שהוא חומר
נפיץ שלא כדין ,בכוונה לגרום חבלה לזולתו ,דינו הוא עד  14שנות מאסר.
◻️ סעיף  329לחוק ,עוסק בעבירת חבלה בכוונה מחמירה ,וקובע כי אדם המניח חומר נפיץ כדי לגרום
לפציעה או למום אצל אדם אחר דינו הוא עד  20שנות מאסר.
◻️ סעיף  498לחוק ,עוסק בעבירת מתן אמצעים לביצוע פשע וקובע כי אדם הנותן לאדם אחר כלים,
חמרים ,כסף ,מידע או כל אמצעי אחר כשהוא יודע שהדבר עלול לשמש ,במישרין או בעקיפין ,לביצוע פשע
או להקלת ביצועו ,דינו הוא עד  3שנות מאסר .בהקשר זה ,אין זה משנה אם הדבר ניתן לצמיתות או לשעה,
בתמורה או שלא בתמורה ,ואם בוצע פשע ואם לאו.
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