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עבודות שירות בלבד ללקוח שהואשם בביצוע 2
התפרצויות לדירה וגניבת תכשיטים רבים
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום המייחס לו  2אישומים של התפרצות לדירה וגניבת
תכשיטים רבים של בעליה שנפטרו זה מכבר .בית משפט השלום בתל אביב מחליט לקבל
את טענות המשרד ,לסטות ממתחם הענישה הנהוג ולגזור על הנאשם עונש מקל במיוחד
הכולל עבודות שירות למשך  4חודשים בלבד ,וזאת במקום מאסר מאחורי סורג ובריח
כמקובל בעבירות של פריצה והתפרצות למקום מגורים וגניבה אשר נחשבות לחמורות
ביותר לאור הפגיעה בערכים המוגנים של שמירה על הקניין ועל תחושת הביטחון האישי
של האדם מפני חדירה למקום שבבעלותו.

ענישה מקלה במיוחד ללקוח המשרד בעבירות התפרצות לדירה ב2-
הזדמנויות שונות וגניבת רכוש ותכשיטים רבים של בעליה שנפטרו
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום חמור המייחס לו ביצוע עבירות של התפרצות למקום מגורים במטרה
לבצע גניבה וגניבה של רכוש ותכשיטים רבים ,עבירות על פי סעיפים )406ב( ו 384 -בהתאמה לחוק
העונשין ,תשל"ז .1977 -
על פי עובדות כתב האישום אשר הוגש כנגד הנאשם ביחד עם עוד שני נאשמים נוספים ,לאחר קבלת מידע
אודות דירה אשר בעליה נפטרו זה מכבר הגיעו אליה הנאשמים ב 2-הזדמנויות שונות ,טיפסו על ברזלי
הבניין ונכנסו לדירה באמצעות ניפוץ חלון ונטלו ממנה תכשיטים רבים ובקבוקי אלכוהול.
הנאשם הורשע על פי הודייתו בכתב האישום המקורי במסגרת הסדר טיעון והצדדים טענו לעונש .בא כוח
התביעה עמד על חומרת הנסיבות ,על הערכים המוגנים בהם פגע הנאשם ,וטען למתחם ענישה הנע בין 12
לבין  24חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח .כמו כן ,טען ב"כ התביעה כי תסקיר שירות המבחן שהוגש אינו
מבטא סיכוי ממשי וקונקרטי של שיקום ,ועתר שלא לסטות לקולא ממתחם הענישה לו טען ,ולהשית על
הנאשם עונש מאסר.
משרדנו הפנה לחלקו היחסי של הנאשם באירוע ההתפרצות ,נסיבות מקלות שהיו לנאשם בעת ביצוע
העבירה ,גילו ,עברו הפלילי ,חלוף הזמן ותהליך השיקום שעבר מאז אותו אירוע.
בבוחנו את חומרת מעשיו של הנאשם בהתחשב במעשים ובנסיבותיהם ,בית המשפט מצא לבסוף לקבל את
טענות ההגנה של משרדנו ולחרוג ממדיניות הענישה המקובלת בעבירות אלה תוך שהוא גוזר על הנאשם
עבודות שירות למשך  4חודשים בלבד ,מאסר על תנאי ,פיצוי וקנס סמליים ,התחייבות עצמית להימנע
מביצוע עבירה וצו מבחן.
בתגובה לענישה מקלה זו ביקשה המדינה עיכוב ביצוע לצורך הגשת ערעור על פסק הדין.
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