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נעצרו חברי כנופיית הקולנועיות שגנבו כספות
מקיבוצים
ארבעה בדואים חשודים כי ביצעו במהלך השנים האחרונות עשרות פריצות למושבים,
קיבוצים ובתי עסק ברחבי הארץ .הם נהגו לחדור בתחכום אל תוך המבנים ,לנטרל את
האזעקות ,לעקור את הכספות ולשנען לאחר מכן על גבי קולנועיות גנובות .הם נעצרו
בתום חקירה סמויה על ידי ימ"ר מרחב לכיש.
ארבעה חברי כנופיה ,שידועים בשמם "כנופיית הקולנועיות" ,נעצרו השבוע לאחר מסע פריצות באזור
המושבה כנרת בצפון .הארבעה חשודים בפריצות רבות ובגניבת כספות מקיבוצים ברחבי הארץ ,כולל
קיבוצים ובתי עסק בדרום.
חברי הכנופיה ,בדואים בשנות העשרים והשלושים לחייהם ,נהגו להשתמש בקולנועיות שגנבו מקיבוצים ,כדי
להסיע את הכספות ולהעלימן .הם פעלו בתחכום והמעקב אחריהם כלל יכולות מבצעיות מתקדמות ,כדי
להתחקות אחר מעשיהם .בחלק מהמעשים אף חדרו דרך חור בגג המבנה ,נטרלו את האזעקות ,חדרו
למבנה ,הצליחו לעקור את הכספת ולאחר מכן להסיעה על גבי קולנועית גנובה.
הם נעצרו השבוע תוך כדי ניסיון פריצה נוסף ,על ידי בלשי ימ"ר של משטרת לכיש ,ונמצאים כעת בהארכת
מעצרם .המשטרה מוסרת כי היא השקיעה מאמצים רבים כדי לפענח את הפרשה ופועלת להשיב את
תחושת הביטחון לציבור שנפגע ממעשי החשודים.
סעיף  384לחוק העונשין קובע עונש מאסר של עד  3שנים בגין גניבה .בגין גניבת דבר שערכו עולה על
 500,000שקלים נקבע עונש מאסר של עד  7שנים.
כמו כן ,סעיף  402לחוק עוסק בעבירת השוד וקובע כי הגונב דבר ,ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או
לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב ,דינו יהיה עד 14
שנות מאסר .קיימות נסיבות ההופכות את העבירה לשוד בנסיבות מחמירה ,או במילים אחרות שוד מזוין,
וכאן הענישה המקסימאלית עומדת על  20שנות מאסר.
בנוסף ,עבירות פריצה והתפרצות מנויות בסעיפים  405ו 406 -לחוק העונשין ונחשבות לעבירות רכוש
חמורות הגוררות ,בעקבותיהן ,עונש של בין  5-7שנות מאסר בפועל.
}{*:fast_contact

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

