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שלוש שנות מאסר נגזרו על אדם שירה בשוגג
בקטין במהלך שמחת חג עיד אל פיטר
בית משפט העליון קיבל לאחרונה את ערעורה של המדינה ,כנגד קולת עונש מאסר שקיבל
צעיר שירה בשוגג בקטין בעת שמחת חג עיד אל פיטר ]ע"פ  .[1414/17המקרה התרחש
בעת חגיגת עיד אל פיטר ,שבמהלכה ירו שני אחים באקדח לאוויר לאות שמחה .שני
קטינים יצאו לחלון לראות את המתרחש ואחד מהם ,קטין בן  ,14נפגע מראשו מהיריות
ונותר משותק בפלג גופו השמאלי .המדינה ערערה בפני בית המשפט העליון על קולת
העונש שנגזר בבית המשפט המחוזי בחיפה על האח שירה ופגע בקטין .בית המשפט
העליון קיבל את הערעור והוסיף לו שנת מאסר בפועל ,כך שירצה שלוש שנים.
לפי כתב האישום המתוקן ,ערכו שני אחים מסיבה לרגל חג עיד אל פיטר בביתם ,במתחם של כשלושה מטר
שקיים בינם לבין בית שכנם .במהלך החגיגה שלף הנאשם אקדח שהיה ברשותו שלא כחוק ,וירה בו כמה
יריות באוויר למעלה .לאחר מכן מסר אותו לאחיו שהחזיק בו שלא כדין וירה בו גם כמה יריות באוויר .שני
האחים העבירו זה לזה את האקדח במהלך החגיגה וירו באמצעותו יריות למעלה .במהלך היריות יצאו שני
קטינים ששהו בבית השכן לאחד מחלונות הבית כדי להתבונן בנעשה .אחד מהאחים ירה באותו זמן באקדח
ופגע בראשו של הקטין ,כבן  .14כששמעו האחים מה שאירע ,עזבו את המתחם ,נכנסו לרכב ונמלטו
מהמקום .כתוצאה מהירי נגרמו לקטין פגיעות ראש שונות והוא אושפז בבית החולים לחודשים ארוכים,
כשפלג גופו השמאלי משותק.
תסקיר המבחן העלה כי שני האחים באים ממשפחה נורמטיבית והמעסיקים שלהם העידו כי מדובר בעובדים
אחראיים .שירות המבחן העריך כי הסיכוי להישנות המעשה נמוך ולכן אין צורך בטיפול או שיקום בקהילה;
תסקיר נפגע העבירה סקר את מצבו הקשה של הקטין שנורה ,את העובדה שהיה בסכנת חיים והוא מרותק
לכיסא גלגלים .אמו עזבה את עבודתה כדי לטפל בו ואחיו עזב את לימודיו כדי לפרנסם .צוין כי הם סובלים
מהתנכלויות חוזרות ממשפחת האחים שירו וכי בינתיים לא נערכה סולחה בין המשפחות.
בהתחלה כפרו האחים באשמה ,אולם לאחר הצגת הראיות הגיעו להסדר טיעון והורשעו בבית המשפט
המחוזי בחיפה בעבירות של החזקת נשק שלא כחוק ועבירת יריות באזור מגורים .נוסף על כך ,האח שירה
ופגע בקטין הורשע בעבירת חבלה בנסיבות מחמירות ואחיו הורשע בעבירת מעשי פזיזות ורשלנות .על האח
שפגע בקטין נגזרו  26חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי ופיצוי בסך  ₪ 140,000לנפגע העבירה; על
האח השני נגזרו  12חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי ופיצוי בסך  ₪ 60,000לנפגע העבירה .האחים
ערערו על עונשם ,מנגד ערערה המדינה על קולת העונש שקיבלו.
בדיון שנערך בבית המשפט העליון בתאריך  25.10.2017התקבל ערעור המדינה ונקבע כי טמון פוטנציאל
סיכון רב בשימוש בנשק חם באזור מגורים ,ולכן נוספה לאח שפגע בקטין שנת מאסר והוא ירצה  38חודשי
מאסר בפועל ,בניכוי ימי מעצרו .עם זאת ,התקבל ערעורו של האח השני על כך שאינו צריך לשלם פיצוי כי
לא הוא פגע בקטין .סעיף הפיצוי עבורו התבטל והוא ירצה את שנת המאסר בפועל ,כפי שנקבע בבית
המשפט המחוזי.
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