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שישה חודשי עבודות שירות לפנסיונר שהצית
משרדי קרן פנסיה בתל אביב
בית משפט המחוזי בתל אביב-יפו גזר לאחרונה  6חודשי עבודות שירות על גבר שהצית
במזיד את משרדי קרן פנסיה עמיתים בעיר ,עקב טענותיו כי קופח ]ת"פ .[21439-08-16-17
הנאשם ,גבר בן  ,75עבד שנים רבות בתעשייה האווירית וכאשר יצא לפנסיה טען שקיבל
פחות כסף ממה שהגיע לו בפועל .הוא הצית את משרדי קרן הפנסיה ונגרם למקום נזק
כבד .השופט התחשב בתחושת הקיפוח הקשה ,בהיעדר הרשעות קודמות ובגילו והטיל
עליו  6חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס.
בתאריך  7.8.16הגיע הנאשם ,בן  ,75למשרדי קרן הפנסיה "עמיתים" בתל אביב ,כשהוא מצויד בחומר
דליק וגפרורים .הוא ניגש לאחת מעובדות המקום וטען כי עליהם להחזיר לו כסף שמגיע לו .מנהלת שירות
ביקשה ממנו להפסיק לצעוק והסבירה לו שהמשרדים טרם נפתחו וכי תוכל לסייע לו בעוד כזמן קצר .הוא
לא שעה לבקשתה לצאת מהמשרדים והצית באמצעות החומר הדליק והגפרורים שלוש עמדות במשרד.
כתוצאה מכך נגרם למשרד נזק כבד ,הופעל גלאי העשן וכל השוהים בבניין פונו .מכבי האש שהגיעו למקום
כיבו את השריפה.
הנאשם הורשע לפי הודאתו בעבירת הצתה לפי סעיף ) 448א( לחוק העונשין .תסקיר שירות המבחן ציין כי
הנאשם מודה במעשיו ,אולם טוען כי נגרם לו עוול שכן כל הכספים שצבר במהלך שנות עבודתו לא שולמו
לו בעת שיצא לפנסיה .המסקנות היו כי הוא חש תחושת קיפוח עמוקה וכי הוא לא מבין את חומרת מעשיו.
עם זאת ,ציינו כי מדובר באדם נורמטיבי וכי יש לו תעודות הוקרה והערכה מהתעשייה האווירית על תרומתו.

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו דן במקרה בישיבה מיום  25.10.2017ופסק כי עבירת ההצתה היא
חמורה וכי העונש המקובל על כך הוא מאסר בפועל .עם זאת ,יש להתחשב בנסיבותיו המיוחדות של
הנאשם ,בגילו ,בהיעדר הרשעות קודמות ומתחושת הייאוש שבה הוא נמצא .הנאשם סבור כי שילם כל
השנים כספים רבים לקרן הפנסיה כאשר עבד בתעשייה האווירית ולטענתו כאשר פרש ממקום עבודתו קיבל
סכומים קטנים בהרבה ממה שציפה.
לאור אלה הטיל עליו השופט  6חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות 15 ,חודשי מאסר על תנאי וקנס
בסך .₪ 5000
בשם המאשימה ,מדינת ישראל :ב"כ עו"ד רחלי חזן פלדמן.
בשם הנאשם :ב"כ עו"ד חגית רחמני.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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