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כנופיית הכספומטים נעצרה בדרום לאחר מרדף
אלים
במשך זמן רב התנהלה חקירת "מגן הכסף" ,אחר חברי כנופיה מהדרום שגנבו כספומטים
ברחבי הארץ .אמש הגיע החקירה לסיומה ,כאשר חברי החוליה נתפסו על חם בזמן שניסו
לגנוב כספומט בבאר שבע .בעת מעצרם ניסו להתנגד והפעילו כוח כנגד אנשי הביטחון,
שחלקם אף נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי .הם נעצרו ויובאו להארכת מעצרם.
היום בלילה נעצרו שישה חברי הכנופיה מהפזורה הבדואית בדרום ,בשנות ה 20,30-לחייהם ,החשודים כי
במשך זמן רב גנבו כספומטים ברחבי הארץ .לאחר מבצע חקירה ומעקב ממושך ,שזכה לכינוי "מגן הכסף",
הם נתפסו בשעת מעשה ,כאשר ניסו לגנוב כספומט בשכונת נחל עשן בבאר שבע.
הצעירים נתפסו תודות לפעילות משולבת של יחידת מג"ן ,יחידת משטרה מחוזית והיחידה האווירית שאיתרו
אותם "על חם" .לאחר שאותרו החלו כוחות הביטחון במרדף אחריהם ,שבמהלכו הפגינו הצעירים התנגדות
אגרסיבית .שלושה צעירים ושלושה בלשים נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי.
המשטרה מוסרת כי הצעירים שנתפסו לא היססו להפעיל התנגדות אלימה כנגד אנשי החוק וכי החוליה
ביצעה בעבר גניבות כספומטים ברחבי הארץ .רק בשבוע שעבר ניסו לגנוב כספומט באשקלון ,בית קמה
ומצפה רמון .השלל שלהם לאורך השנים היה עשרות אלפי  ,₪נוסף על הנזקים שגרמו חברי הכנופיה
למבנים במקומות השונים.
החשודים יובאו להארכת מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע.
גניבה מוגדרת בספר העונשין כנטילת דבר ללא הסכמת הבעלים תוך כוונה לשלול זאת באופן קבוע במרמה
וללא תביעת זכות בתום לב .נקבע עונש מאסר של עד שלוש שנים לגונב וזאת אם לא נקבע עונש אחר
מחמת נסיבותיה או מחמת טיבו של הדבר שנגנב .לפי סעיף 384א)ב( דינו של גונב דבר ערך שערכו עולה
על חצי מיליון שקלים דינו שבע שנות מאסר.
כמו כן ,על פי חוק כרטיסי החיוב ,אדם הגונב או המחזיק כרטיס אשראי שלא כדין צפוי לעונש של עד 3
שנות מאסר .כמו כן ,אדם המשתמש בכרטיס אשראי בכוונה להונות או מחזיק במכשיר שנבנה לשם כך צפוי
לעונש של  3-5שנות מאסר.
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