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שני נאשמים ירצו שש וחצי שנות מאסר בגין
ניסיון הטמנת מטען חבלה ברכב לאחר
שערעורם נדחה
בית משפט העליון דחה ערעור של שני נאשמים שנתפסו בדרכם להטמין מטען חבלה
ברכב במסגרת פעילות עבריינית ]עפ  .[2143/17שני הצעירים קשרו קשר להטמין מטען
חבלה מתחת למכוניתו של אדם ,ונתפסו בדרכם לזירה על ידי המשטרה .בית המשפט
המחוזי בבאר שבע גזר עליהם  6.5שנות מאסר ,מאסר על תנאי וקנס .הם ערערו לבית
המשפט העליון על חומרת עונשם לאור גילם הצעיר והיעדר עבר פלילי ,אולם בית המשפט
העליון דחה את הערעור והשאיר את ההרשעה ואת העונש.
לפי כתב האישום המתוקן בשנת  2016נשאו המערערים מטען חבלה ורימון יד ,עקבו אחר רכב של אדם
אחר במטרה להצמיד לו את מטען החבלה ,לאחר שתכננו זאת מראש .צוות משטרה שחשד בהם ,התערב
במהלך העניינים וניסה לעכבם .המערערים נמלטו תוך כדי נהיגה פרועה ,שבמהלכה פגעו בכלי רכב אחרים
וסיכנו את העוברים ושנים .במהלך הנסיעה השליכו את כלי הנשק שלכם לשולי הכביש.
כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ייחס לשני המערערים עבירות של קשירת קשר
לביצוע לפשע ,נשיאה והובלה של נשק ,סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה .בהמשך הוגש נגדם כתב
אישום מתוקן בהתאם להסדר טיעון שהשמיט את עבירת הניסיון לרצח.
בית המשפט המחוזי בבאר שבע הרשיע אותם והטיל עליהם  6.5שנות מאסר ועונשים נוספים .הנאשמים
ערערו על חומרת העונש בטענה שקיבלו את העונש הגבוה במתחם העונש ,הם נעדרי עבר פלילי ,יש
להתחשב בגילם הצעיר ,הושמט סעיף הניסיון לרצח והם לא עשו שימוש בנשק.
בדיון מיום  6.11.2017דחה בית המשפט העליון בשבתו כבית דין לערעורים את הערעור וקבע כי יש
להעניש בחומרה אנשים המעורבים בפעילות עבריינית וכי יש למגר את תופעת הפיגועים הפליליים ,הגובים
לפעמים פגיעות בנפש של אזרחים תמימים שנקלעים במקרה לזירת החיסול .העונש של  6.5שנות מאסר
הושאר ,כולל מאסר על תנאי וקנס.
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