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צעיר על אופנוע נפצע ממטען חבלה ביפו
מטען חבלה שהוטמן ככל הנראה בתוך אופנוע ,התפוצץ ביפו כשצעיר בשנות העשרים
לחייו התיישב עליו .הצעיר נפצע קשה וסובל מכוויות בכל חלקי גופו .המשטרה החלה
בחקירה כשהחשש הוא שמדובר בנקמה על ניסיון חיסול שאירע אף הוא ביפו ובו נפצעו
עבריין ,בתו ואמו.
בשעות הערב המוקדמות התקבל הדיווח על פיצוץ שאירע ברחוב עזה ביפו .כוחות ההצלה שהגיעו למקום
מצאו צעיר בשעות ה 20-לחייו ,שרוע על הכביש ופצוע מכוויות בכל גופו .הוא קיבל טיפול ראשוני בשטח
והועבר להמשך טיפול לבית חולים איכילוב כשמצבו מוגדר קשה.
חקירת המשטרה העלאתה כי הצעיר נפצע מפיצוץ של מטען חבלה ,בעודו נמצא על האופנוע בסמוך לבניין
מגוריו .חבלני משטרה וחוקרים נוספים סורקים את הזירה כדי להבין כיצד הוטמן המטען ,כיצד הופעל ומה
הנסיבות לאירוע .החשש הוא כי הפיצוץ הוא חלק מאירועים שאירוע לאחרונה ביפו ,וביניהם ניסיון חיסול
שאירע בשבוע שעבר שבו נפצעו העבריין עבד מחג'נא ,אמו ובתו .כיוון החקירה הוא פלילי.
◻️ 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.

}{*:fast_contact

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

