הסחיר היקר של התקיפה
נערים וצעיר נזקק
לטיפולים שיקומיים

נעו  17מבאו־שבע שהותקף קשותלפני כשנתיים עלידי שלושה
בימים אלה הוא תובע מהארבעהפיצוי
והואסובל מבעיות התנהגותיות
$DN2$באמצעות $DN2$בא
שהותקף קשותלפני
צעות

נער בן  17מבאר־שבע
שנתיים על ידי שלושה נעריםוצעיר ,תובע

 6.1מיליון שקלים
מהם סכום כולל של
$TS1$לטענתו$TS1$,
לט־
הנזקים הגופניים והנפשיים שנגרמולו,
$DN2$לטענתו $DN2$,עקב אותו אירוע תקיפה .שלושה מה־
$TS1$מהנתבעים$TS1$
ענתו,
בגין

במקום

הנערים

כוחו עו״ר
פגישת

כרמי

בסך
6.1מיליון שקלים
״תוצאותיה של הפגיעה״,

בוסתנאי ,נטען כי

פיוס הגיע הצעיר עם שלושת

נאמר

בכתב

התביעה ,״הינן חיצוניות וכעורות,

מעבר

לתחושות

הנתבעים בתיק.

המפגש התנפלו
עה
$DN2$הפגיעה$DN2$

כאשר הנער הגיע למקום
עליו הארבעה ובעזרת אלתבייסבול
ממתכת
ומקלות חבטו
בראשו של הנער כמה פע־
$TS1$פעמים$TS1$.

שינתה

של

השפלה ובושה .הפגי־
$TS1$הפגיעה$TS1$

מראהו

של התובע והסבה לו

הקשות
את

בושהוכיעור.

התקיפה פגעה פגיעה

אנושה

בביטחונו העצמי של התובעוביכולתו לת־
$TS1$לתקשר$TS1$
שהתבי־
$TS1$שהתביעה$TS1$
$DN2$מהנתבעים $DN2$הינם עדיין קטינים ,כך
נתבעים
קשר
מהמכות שספג
$DN2$פעמים $DN2$.כתוצאה
מים.
$DN2$שהתביעה $DN2$מופנית גם נגר הוריהם .הנתבע המרכזי
$DN2$לתקשר $DN2$עם החברה ,ובשל כך הפך התובעלנער
התמוטט הנער,
עה
נחבט ונפל על הרצפה .גם בעודו שרוע ומ־
$TS1$ומתבוסס$TS1$
נשפט
בתיק ,צעיר שבעת התקיפה היה בן 19
מתבודד ,נחבא אל הכלים וחסר חיי חברה
בגילו״.
$DN2$ומתבוסס $DN2$בדמו לא חסו הארבעה על הנער והפ־
$TS1$והפליאו$TS1$
תבוסס
בגין אותה תקיפה והוא מרצה עתה עונש של
תקינים ככל נער
כתב
בתיק הוגש
המרכזי
$DN2$והפליאו $DN2$בו את מכותיהם .בשלב מסוים הם ברחו
ליאו
 30חודשי מאסר.
נגד הנתבע
אישום
לגורלו.
מהמקום והפקירו אותו
התקיפה אירעה בחודש אפריל
9002.
ובמסגרת עסקת טיעון הוא הורשע
מחמירות ונג־
$TS1$ונגזרו$TS1$
בעבירה של חבלה בנסיבות
הנער הובהל לבית החולים ׳סורוקה׳
לוויכוח
הנער התובע ,שהיה אז בן  15נקלע
$DN2$ונגזרו$DN2$עליו  30חודשי מאסר ,ותשלום פיצויים
זרו
כשהוא סובל מפגיעת ראש קשה וחבלות
שהאשימו כי פגע ברגשות חברתו.
עם הצעיר,
למותקף בסכום של  30אלף שקל .כנגד שלו־
$TS1$שלושת$TS1$
בכל חלקי גופו ואושפז למשך  11יום במ־
$TS1$במחלקה$TS1$
ובהאשמה
שסבר כי מדובר באי הבנה
הנער,
המשפט
$DN2$שלושת $DN2$הנערים הקטינים הוגשו בבית
שת
שחרורו מבית
$DN2$במחלקה $DN2$לטיפול נמרץ .לאחר
חלקה
שאין לה כל בסיס ,יזם פגישת פיוס עם הנ־
$TS1$הנבכתב$TS1$
המייחסים
בבאר־שבע כתבי אישום,
החולים נזקק הנער לטיפולים שיקומיים לנוער
תבע.
להם עבירות של גרימת חבלה חמורה בנסי־
$TS1$בנסיבות$TS1$
והוא סובל מאז האירוע מבעיות התנהגותיות
בכתב
$DN2$הנבכתב $DN2$התביעה ,שהגיש הנער בסוף השבוע
מחמירות ותקיפה.
בות
$DN2$בנסיבות$DN2$
קשות
משפט השלום בתל־אביב באמ־
$TS1$באמצעות$TS1$
שעבר בבית
ומהתפרצויות זעם.
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