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גידל מאות שתילי קנאביס בדירות שכורות וירצה חצי שנת עבודות
שירות
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר לאחרונה חצי שנה של עבודות שירות על אדם שגידל מאות שתילי
קנאביס לשם הפקת רווח ]ת"פ  .[1870-40-16הנאשם גידל ביחד עם אחיינו מאות שתילי קנאביס
בדירות שכורות ונתפס פעמיים על ידי המשטרה .מאז ביצוע העבירות השתקם וחזר למוטב ולכן התחשב
בו בית המשפט והטיל עליו חצי שנת עבודות שירות ולא מאסר בפועל.
הנאשם תכנן עם אחיינו לגדל ,לייצר ולהפיק סם מסוכן מסוג קנאביס .לשם כך שכרו דירה ,ציוד חשמלי ,וציוד לשם גידול שתילים.
הם שתלו בדירה מאות שתילי קנאביס וגידלו אותם במשך חודשים אחדים .בתאריך  21.3.16פשטה המשטרה על הדירה ותפסה בה
סם מסוכן מסוג קנאביס במשקל  16.8גרם .הם לא עמדו לדין בגין כך .באותה שנה החליטו הנאשם ואחיינו לחדש את הקשר
העברייני ולהמשיך ולייצר את הסם .הם שכרו שוב דירה וחזרו על פעולותיהם ,והמשטרה שוב פשטה על המקום ותפסה סם קנאביס
במשקל  34.28גרם.
הדיון בעניינו התקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו ,בתאריך  ,12.8.18בראשות כב’ השופט אברהם רובין .הנאשם הורשע על
יסוד הודאתו בכתב אישום מתוקן בעבירות של גידול סם מסוכן ,ועבירות סם נוספות של החזקת סם שלא לצריכה עצמית והחזקת
כלים לייצור סם.
תסקיר שירות המבחן העלה כי מדובר באדם שהיה נורמטיבי אך החל לצרוך סם קנאביס בשימוש יומיומי .הוא אף יצר קשר עם
גורמים מקצועיים וביקש טיפול גמילה ,ואכן השתלב בתהליך והפגין מוטיבציה .שירות המבחן ממליץ לא להטיל עליו עונש מאסר כדי
לא לפגוע בהליך השיקום שלו .ב”כ המאשימה ציין את התכנון של גידול הסמים וכי הערכאות בישראל מחמירות עם מעורבים
בעבירות של גידול ,ייצור והפצת סם .לא מדובר בעבירה שבוצעה מתוך דחף רגעי אלא בכמות גדולה מאוד של שתילי קנאביס,
כאשר המניע לגידולם היה כלכלי .לכן עתרה המאשימה למתחם העונש הנמוך 30-12 ,חודשי מאסר בפועל ,כך שיתאפשר לנאשם
להשתקם לאחר מכן; ב”כ הנאשם ביקש עבודות שירות למשך  12חודשים וביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן .כמו כן צוין כי על
אחיינו של הנאשם הוטלו  9חודשי מאסר בלבד .הנאשם הביע את התנצלותו וביקש להמשיך בהליך השיקום שלו .גם אשתו ציינה את
תפקודו והמוטיבציה שלו להשתקם.
השופט התרשם מכנות הנאשם אך ציין כי יש להגן על בריאות הציבור מעבירות סמים .גידול והפקת הסם התבצעו לאחר תכנון
מדוקדק ,בכמות גדולה ומשמעותית .הוא נעצר על ידי המשטרה פעמיים ולא היטיב את דרכיו ,רק לאחר שהבין שיעמוד לדין .עם
זאת ,יש להתחשב בדרך המשמעותית שביצע מאז שנתפס ובשיקום שעבר .לאור זאת הטיל עליו  6חודשי מאסר שירצה בעבודות
שירות ,מאסר מותנה וקנס בסך  ,₪ 20,000לצד צו מבחן למשך שנה.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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