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צעיר חרדי ירצה  9חודשי מאסר על ניסיון שוד
בסניף דואר בבית שמש
בית משפט המחוזי בירושלים גזר לאחרונה  9חודשי מאסר על צעיר שביצע עבירות שוד
בסניף דואר בבית שמש ]ת"פ  .[68971-03-16הנאשם ,צעיר חרדי ,ביצע בסניף הדואר
בבית שמש שוד עם חפץ הדומה לאקדח ונמלט עם שלל של אלפי  .₪לאחר כמה ימים
נכנס לאותו סניף וניסה לבצע שוד נוסף אולם נכשל ונעצר .השופט התחשב בעברו הנקי,
בניסיונותיו לרכוש השכלה ולהשתקם וגזר עליו  9חודשי מאסר.
הנאשם הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של דרישת נכס באיומים ובעבירה של ניסיון שוד .בתאריך
 9.3.16בשעות אחה"צ הגיע ברכבו למרכז מסחרי בבית שמש .הוא נכנס לסניף הדואר ואחז בחפץ המדמה
אקדח בעוד פניו מוסתרות .הוא כיוון את החפץ אל הקופאית ודרש ממנה באיומים לקבל את הכסף .לאחר
שמסרה לו את הכסף ,דרש מעובדת אחרת להעביר לו מזומן נוסף .כמה ימים לאחר מכן ,בתאריך
 ,16.3.16נכנס שוב לאותו סניף דואר ודרש מהקופאי להעביר לו שטרות כסף שנמצאים בקופה .לאחר
שהבחין שהעובד הפעיל את האזעקה נמלט מהמקום ,אולם נעצר בידי המשטרה.
הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים ,בתאריך  27.12.17בראשות כב' השופט דניאל
טפרברג .תסקיר שירות המבחן העלה כי מדובר בצעיר חרדי ,בן למשפחה מתפקדת ,ללא כל קשיים
משמעותיים .עם זאת הודגשו קשייו הכלכליים .לנאשם אין עבר פלילי ושירות המבחן המליץ לשלבו במסגרת
שיקומית.
ב"כ הנאשם ציין שלנאשם אין עבר פלילי וכי אינטרס הציבור הוא להעבירו שיקום במסגרת עבודות שירות.
הודגש כי הנאשם לא זכה להשכלה והשלים לבדו את הבגרויות והחל ללמוד משפטים .הנאשם ביקש
להשתלב במסגרת טיפולית ושיקומית.
ב"כ המאשימה הדגיש את תעוזת הנאשם ואת הקוד העברייני שסיגל לעצמו .הוא ציין כי המניע למעשיו הוא
בצע כסף וכי הוא לא הפסיק במעשיו לאחר השוד הראשון והמשיך לשוד נוסף.
השופט ציין לטובה את שיתוף הפעולה של הנאשם עם כוחות החוק ואת העובדה שאינו בעל עבר פלילי .כמו
כן ציין את ניסיונותיו לרכוש השכלה והיותו אב לתינוקת .עם זאת ,הודגש כי ביצע שתי עבירות הקשורות
לשוד ושדד במהלכן כסף מזומן בשווי אלפי  .₪לאור אלה גזר עליו השופט מאסר בפועל של  9חודשים
בניכוי ימי מעצרו ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  .₪ 2000כמו כן המליץ לשלבו במסגרת טיפולית בבית
הסוהר.
ב"כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו"ד אור גבאי.
ב"כ הנאשם :עו"ד מיכאל עירוני.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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