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בני זוג מואשמים בשורה של מעשי שוד בבנקים
ובסניפי דואר בראשון לציון
שני צעירים מואשמים כי שיתפו פעולה כדי לבצע כמה מקרי שוד מתוחכמים בראשון
לציון .הצעירה נהגה לבדוק את המקום לפני השוד ,לצלמו ולעדכן את הצעיר על רמת
האבטחה בו .בדרך זו הצליחו לשדוד כמה מאות אלפי  ₪מסניפי בנק וסניפי דואר.
במכשירי הטלפון הסלולארי שלהם נמצאו עשרות התכתבויות שנערכו ביניהם המעידים על
מעשיהם.
כתב אישום הוגש על ידי פרקליטות לבית משפט המחוזי בתל אביב ,נגד ב.ב.ס ,בן  26ונגד בת זוגו ,י.מ .בת
 ,19על שרשרת מעשי שוד שביצעו בעירם ,ראשון לציון .כתב האישום מגולל כיצד נהג הצעיר לבצע מעשי
שוד בסניפי בנק וסניפי דואר בתקופה של חמישה חודשים וגנב סכומי כסף המגיעים עד ל .₪ 400,000-כדי
להוציא לפועל את מעשיו ,הצטייד באקדחי אוויר שבעזרתם איים על עובדי הסניף ואף הסווה את זהותו
בעזרת לוחיות רישוי גנובות ,מסכת פנים ,קסדה ,כפפות וציוד נוסף.
בכמה מהמקרים הוא שיתף את בת זוגו בביצוע מעשי השוד .היא סיירה בסניפי הבנק ,בדקה את רמת
האבטחה ואף צילמה את המקום לפני השוד .לרוע מזלם ,לא מחקו את ההתכתבויות שערכו ביניהם לפני
ואחרי השוד וכל מעשיהם תועדו בהם.
עורכת הדין גיל קרן-רם מפרקליטות מחוז תל אביב ציינה כי לאור חומרת מעשיהם ,קמה נגד השניים עילת
מעצר בחשש לפגיעה בציבור ,במיוחד על רקע שימוש בסמים .הם מואשמים בכמה סעיפים ,ביניהם עבירות
שוד בנסיבות מחמירות ,ניסיון שוד בנסיבות מחמירות ,קשירת קשר לביצוע פשע ועוד.
עורך הדין רפאלוב המייצג את הצעיר טוען כי מרשו הודה על חלק מהסעיפים בגלל לחץ שהופעל עליו.
עורך הדין בן נתן המייצג את הצעירה טוען כי הצעירה היא ללא עבר פלילי וכי עצם העובדה שידעה על
מעשי בן זוגה ,לא הופך אותה לשותפה לפשעיו.
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  14שנות
מאסר .קיימות נסיבות ההופכות את העבירה לשוד בנסיבות מחמירה ,או במילים אחרות שוד מזוין ,וכאן
הענישה המקסימאלית עומדת על  20שנות מאסר.
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