 12חודשי מאסר לנאשם שפרץ וגנב מחנות תכשיטים בנשר  -עורך דין פלילי אסף דוק

20/10/2018
077-5006206
052-6885006

 12חודשי מאסר לנאשם שפרץ וגנב מחנות
תכשיטים בנשר
בית משפט השלום בקריות גזר לאחרונה  12חודשי מאסר על צעיר שהורשע בעבירות
רכוש ]ת"פ  .[2150-09-16הנאשם קשר קשר עם כמה נאשמים נוספים לפרוץ לחנות
תכשיטים דרך עסק ריק .הם החלו בעבודת הפריצה ,אך האזעקה החלה לפעול והמשטרה
עצרה אותם בעת מעשה .על אף היותו אב לשני ילדים קטנים ואינו בעל עבר פלילי ,גזר
עליו השופט  12חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננים.
הנאשם הורשע לפי הודאתו בעבירות של סיוע לפריצה לבניין שאינו דירה וביצוע גניבה ,החזקת מכשירי
פריצה ,היזק לרכוש במזיד וקשירת קשר לעשות פשע .הוא הודה בכתב אישום מתוקן שלפיו בפברואר
 2017תכנן לשדוד עסק סמוך לעסק שבו עבד בנשר .יחד עם שלושה נאשמים אחרים קשר קשר לפרוץ
לעסק הריק ומתוכו לפרוץ הלאה לעסק תכשיטים סמוך .הם הגיעו למקום מצוידים בכלי פריצה ,פרצו
לעסק הריק ולאחר מכן פרצו לעסק התכשיטים .לפני שהספיקו לשדוד את המקום החלה האזעקה לפעול
והמשטרה הגיעה .לעסקים נגרם נזק רב.
הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט השלום בקריות בתאריך  03.12.17בראשות השופט מוחמד עלי.
בהתחלה כפר בהאשמות ,אולם לאחר שעלו להעיד כמה עדים הודה בעובדות כתב האישום המתוקן .הוא
הופנה לתסקיר שירות מבחן שהעלה את הדברים הבאים :הנאשם נשוי ואב לשני ילדים ,הוא גדל ביישוב
בנגב ועבר להתגורר בחיפה .הוא סיים בי"ס עם בגרות מלאה ולאחר מכן עבד וסייע בפרנסת המשפחה.
בזמן ביצוע העבירות התמודד עם קשיים כלכלים ,אך לטענתו הוא לא זה שיזם את הפריצה .שירות המבחן
הדגיש כי אפשר לשלב אותו בהליך טיפולי ,אולם לאחר ניסיונות שיקום לא הפגין הנאשם שיתוף פעולה עם
תהליך השיקום ,לא נטל אחריות ולכן הומלץ על ענישה.
ב"כ המאשימה ציין פגיעה בתחושת הביטחון האישי הכללי .הודגש כי עבירות הרכוש שבהן הורשע כוללות
סיכון לאלימות כלפי הציבור .אין מדובר בעבירות קלות ויש לזכור שנגרם למקום נזק רב .אילולא האזעקה
החלה לפעול ,היו הפורצים משלימים את משימתם ושודדים את חנות התכשיטים.
ב"כ הנאשם ביקש להסתפק בעבודות שירות .הוא הדגיש כי בסופו של דבר לא נגנב דבר מבית העסק וכי יש
להתחשב בנסיבות חייו של הנאשם ,בעיקר הקשיים הכלכליים שבהם היה נתון .מאסר בפועל עלול לפגוע
במאמצי השיקום שלו ובמשפחתו המורחבת.
השופט ציין כי הנאשם אב לשני ילדים וכי אין לו עבר פלילי .אמנם לכליאתו עלולה להיות השפעה שלילית
על ילדיו ומשפחתו ,אך מדובר בעבירה חמורה והנאשם לא הפנים את חומרת מעשיו .לאור אלה החליט
לגזור על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של  12חודשים ,מאסר על תנאי ותשלום פיצוי בסך  ₪ 3000לכל
אחד מהמתלוננים.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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