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שוטר יס"מ שדד עשרות אלפי שקלים מדירה
בתל אביב
שוטר יס"מ מדרום הארץ השיג צו חיפוש מזויף ,נכנס לדירה בתל אביב ,איים על הדיירים
שהוא עומד לערוך חיפוש וגנב מהם עשרות אלפי שקלים .המשטרה העבירה את התיק
למח"ש שאיתרו את השודד כשוטר יס"מ .הוא נעצר לחקירה והתברר כי צו החיפוש
שהציג מזויף .נערכת חקירה לברר אם היה מעורב במקרים נוספים.
לפני כחודש וחצי התבצע שוד בדירת מגורים בתל אביב .במהלך השוד נכנס שודד לתוך הדירה ,הציג צו
חיפוש ,הציג עצמו כאיש מחלקת הלבנת הון וזיוף שטרות ,ואיים על הדיירים שעליו לבצע חיפוש באישור
הצו .הדיירים המבוהלים נתנו לו לערוך חיפוש ובמהלכו הוא איתר עשרות אלפי  ,₪נטל אותם והסתלק,
כשבדרכו החוצה דחף את בעל הבית .הדיירים דיווחו למשטרה על המקרה והוקם צוות חקירה מיוחד לחקור
את הפרשה.
לאחרונה התקבל מידע מודיעיני שלפיו עלה חשד כי השודד הוא שוטר יס"מ המתגורר בדרום הארץ.
החקירה הועברה למח"ש ,כדי לוודא שאכן החשוד הוא שוטר שהתחזה לשודד ולא להיפך ,שודד שהתחזה
לשוטר .השוטר נעצר לחקירה והתברר כי צו החיפוש שהציג מזויף וכי אכן הוא זה שגנב את הכסף מהדירה.
הוא חשוד בעבירות שוד והפרת אמונים.
הבוקר הובא להארכת מעצרו בבית המשפט השלום בת"א ,ובמח"ש בודקים אם היה מעורב במקרים
נוספים.
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.
כמו כן ,סעיף  284לחוק העונשין קובע עד  3שנות מאסר לעובד ציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה
או הפרת אמונים הפוגע בציבור.
בנוסף ,עבירות פריצה והתפרצות מנויות בסעיפים  405ו 406 -לחוק העונשין ונחשבות לעבירות רכוש
חמורות הגוררות ,בעקבותיהן ,עונש של בין  5-7שנות מאסר בפועל.
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