פלילים

אישום :סייע בגניבת
אופנועים והעברתם
לשטחים

צעיר הואשם כי יחד עם אחרים היה מעורב
בגניבת אופנועים מרעננה וכפר סבא
והעברתם לשטחים
צעיר ,בן  ,20מטירה ,הואשם לפני ימים אחדים כי היה החלק
מכנופיה שנהגה לגנוב אופנועים מערי השרון והבריחה אותם
לשטחי הרשות הפלסטינית.
כתב האישום מייחס לצעיר כי קשר קשר עם אחרים,
שזהותם אינה ידועה ,במטרה לגנוב אופנועים ,תוך שלכל אחד
מהמעורבים היה תפקיד מוגדר .כתב האישום כולל שלושה
סעיפי אישום בגין אירועים שהתרחשו בכפר סבא וברעננה.
באישום הראשון נטען כי סייע לאחרים לגנוב ב – 30
באוגוסט אופנוע מחניון ברחוב זרחין ברעננה .באישום השני
הואשם הצעיר בסיוע לגניבת אופנוע חונה ב –  16באוגוסט
מרחוב עתיר ידע בכפר סבא .כמו כן ,באישום השלישי נטען כי
גנב ,יחד עם אחרים ,אופנוע נוסף ב  9 -באוגוסט מרחוב עתיר
ידע בכפר סבא
כתב האישום מתבסס על עדויות בעלי האופנועים ,צילומי
מצלמות אבטחה וגרסתו של הנאשם בה הודה במיוחס לו.
עם הגשת כתב האישום ,מעצרו של הצעיר הוארך עד
להחלטה אחרת.
מיכאל פרוסמושקין

מתחם הShape Park -
פותח את עונת האימונים
מתחם ה Shape Park -הושק לפני
מספר שנים ומכיל את מסלול הכושר
הגופני ,פארקור ,הראשון בישראל
עיריית כפר סבא ,בהובלת רשות הספורט העירונית,
בשיתוף משפחת קארגר התורמים וגדעון גוט ,הוגה ויוזם
פרויקט הפארק ותושב העיר ,פותחים את עונת האימונים
ב Shape Park -מסלול כושר אתגרי באוויר הפתוח וזאת
לטובת הציבור הרחב .מדובר באימונים קבוצתיים במהלך
ספטמבר ואוקטובר ,ללא תשלום בליווי של מאמנים
מקצועיים .כאשר נקודת המפגש והזינוק הינה מול רחוב
אנגל .45
מתחם ה ,Shape Park -שנמצא בשכונה הירוקה ,מציע
מסלול מעגלי של  2.5ק"מ 15 ,תחנות אימון ,ריצה על מצע
רך ועוד .כמו כן ,ניתן לבצע בו פעילות גופנית שעובדת על
סיבולת לב ריאה ,אימוני כוח וגמישות.
ה Shape Park -כולל פארקור ,מסלול כושר גופני
ייחודי בחיק הטבע ,שנבנה בהתאם לקונספט הקיים באתרים
רבים באירופה.
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