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 5שנות מאסר לצעיר שהשתתף בשני מקרי שוד
מזוין בצפון הארץ
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה  5שנות מאסר בפועל ,מאסר על תנאי ותשלום
קנס על צעיר שהיה מעורב בשני מקרי שוד מזוין ועבירות נשק ]ת"פ  .[1901-04-17הצעיר
יזם עם אנשים נוספים לשדוד סניף טוטו ולאחר מכן סניף דואר בטמרה .במהלך השוד
הם השתמשו בנשק ואף ירו ירייה אחת סמוך לראשו של עובד .על אף גילו הצעיר והיעדר
עבר פלילי ,גזר עליו השופט ענישה חמורה והוא ירצה  5שנות מאסר ,לצד השתתפות
בהליך שיקומי.
הנאשם הודה והורשע בשני מקרי שוד .באוקטובר  2016תכנן עם אדם אחר לשדוד תחנת טוטו בטמרה תוך
כדי שימוש בנשק חם .הם הגיעו לתחנה על קטנוע ,חבושים קסדות וברשותם אקדח .הנאשם נכנס לתחנה,
כיוון את אקדחו לעובד ,דרש ממנו את הכסף וירה ירייה אחת סמוך לראשו .כתגובה מסר העובד ₪ 5000
לנאשם והוא נמלט עם שותפו מהמקום .על מקרה שוד זה הורשע בעבירות של שוד בנסיבות מחמירות וכן
בהחזקת נשק שלא כדין; במקרה השני תכנן לשדוד עם בן דודו את סניף הדואר בשיטה דומה .הם גנבו
אופנוע ,נכנסו לסניף הדואר בטמרה חבושים בקסדות ואיימו על הפקידות בחפץ דמוי אקדח .הן נתנו לו
 ₪ 15,000במזומן והשודדים נמלטו; באישום השלישי הורשע הנאשם בהחזקת תת מקלע מסוג עוזי ,כאשר
תוך כדי ביקור אצל חברו שיחק בנשק ואף ירה יריות באוויר .הנאשם הורשע על פי הודאות בשני מקרי שוד
ובעבירות נשק .ההודאה הייתה חלק מסדר טיעון שכלל את תיקון כתב האישום אך לא את העונש.
הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט המחוזי בחיפה בתאריך  20.12.17בראשות כב' השופט יחיאל ליפשיץ.
תסקיר שירות המבחן העלה כי הנאשם הוא בן  ,21סיים  8שנות לימוד ואין לא עבר פלילי .הוא מאורס,
לקח אחריות על מעשיו ותיאר כי בתקופת המעשים התחבר לצעירים בעלי השפעה שלילית.
ב"כ המאשימה ציינה את חומרת מעשיו וטענה כי מדובר בשלושה מקרים שונים הדורשים  3מתחמי ענישה
שונים ,בגלל שכל אחד התרחש במועד אחר עם שותפים אחרים .הנאשם עם שותפיו השתמשו בנשק ,פגעו
בתחושת הביטחון של העובדים וחזרו על מעשיהם .עם זאת ,עתרה המאשימה לגזירת עונש כולל שנע בין
 11-8שנים ,על פני מתחמי ענישה מצטברים.
ב"כ הנאשם טען שמדובר באירוע אחד מתמשך וכי כלל לא ברור מי בדיוק ירה בנשק ,לכן אין מדובר בשוד
בנסיבות מחמירות .יש לתת לנאשם פתח של תקווה לשיקום ולגזור עליו רק שנתיים מאסר .הנאשם הביע
התנצלות והביע את רצונו להשתתף במסגרת שיקומית וטיפולית במאסר .הוא מעוניין לרצות את עונשו
ולהתחתן עם ארוסתו.
השופט הדגיש את חומרת מעשי הנאשם ואת מעורבותו במקרי שוד עם נשק חם שבו עשו שימוש וירו סמוך
לראשו של העובד בתחנת הטוטו .הוא לא מצא לנכון לחרוג ממתחמי הענישה השונים הנעים בין  7-2שנות
מאסר .עם זאת ,התחשב השופט בגילו הצעיר של הנאשם ,בהודאתו ,בכך שנטל אחריות ובעובדה שהוא
נעדר עבר פלילי .הוא גזר עליו  5שנות מאסר ,מאסר על תנאי ,תשלום קנס בסך  ₪ 15,000לעובד תחנת
הטוטו ופיצויים בסך  ₪ 3,000לכל אחת מפקידות סניף הדואר.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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