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ירצה  14חודשי מאסר לאחר שגידל  28ק"ג קנאביס באולם בראשון
לציון
בית המשפט המחוזי מרכז לוד דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שהורשע בגידול  28ק"ג סם מסוג
קנאביס והוא ירצה  14חודשי מאסר ]עפ"ג )מרכז(  .[23641-06-18המערער שכר אולם בראשון לציון
וגידל בו קנאביס לשם סחר בסם .על אף שיקומו החיובי ,החליטו השופטים במחוזי לדחות את ערעורו
והוא ירצה  14חודשי מאסר כפי שנקבע במחוזי.
המערער שכר אולם בראשון לציון וייעד אותו לגידול קנאביס .בינואר  2016הרכיב באולם מערכות חשמל ,תאורה ,אוורור ,השקיה
ודישון והחל לגדל במקום זרעי קנאביס .בשיטה זו גידל והפיק  380שתילים של סם מסוכן מסוג קנאביס ,במשקל כולל נטו של כ28-
ק”ג.
המערער נשפט בבית משפט השלום בראשון לציון ,בתאריך  ,3.5.18והורשע לפי הודייתו בעבירה של גידול סמים .בגין זאת נגזרו
עליו  14חודשי מאסר בפועל ,מאסרים מותנים וקנס בסך  .₪ 20,000כעת הוא מערער למחוזי .הדיון בערעורו התקיים בבית
המשפט מרכז לוד ,בתאריך  ,18.12.18בראשות כב’ השופט יעקב שפסר ,כב’ השופטת מיכל ברק נבו ,כב’ השופטת נאוה בכור.
תסקיר שירות המבחן העלה כי המערער בן  ,57נשוי ואב לארבעה ,עובד כעצמאי בתחום השיפוצים .לחובתו שלוש הרשעות קודמות
בנושאים שונים ,כולל עבירה על חוק התכנון והבניה .הוא החל לצרוך קנאביס עוד בנעוריו ולא הצליח להיגמל מכך .הוא נשלח
לטיפול ושיקום ונראה שהוא לוקח אחריות על מעשיו ,מביע חרטה ומנהל אורח חיים נורמטיבי .מאסר בפועל יחמיר את מצבו ויש
להמשיך את ההליך הטיפולי.
ב”כ המערער הדגיש את חוות הדעת החיובית של תסקיר שירות המבחן .נמסרה עדות אימו על קשייו בחיים וניסיונותיה לעזור לו,
ללא הצלחה; ב”כ המשיבה הדגיש את הערכים המוגנים שנפגעו .הודגש כי העבירה שהמערער ביצע היא משמעותית ונמצאת ברף
העליון של החומרה .הוא תכנן את מעשיו בקפדנות ,הקים מעבדת סמים והצטייד בציוד ייעודי מקצועי .הוא גידל סם במשך 10
חודשים עד שנתפס .לא מדובר במעידה חד פעמית אלא בעסק של ממש שהניב  28ק”ג סם מסוכן מסוג קנאביס.
השופטים הסכימו עם טענות המשיבה .אין במצבו האישי והכלכלי כל רלבנטיות לערעור או לתרץ את ביצוע העבירות .המדינה
מתמקדת במאבק בסמים הקשים והודגש כי אנשים נורמטיביים נוטים להסתבך בעולם הפלילי רק כדי להפוך למגדלי סמים ולגרוף
כסף .סוף דבר ,השופטים לא מצאו כל טעות בעבודת בית משפט קמא והחליטו לדחות את הערעור .המערער ירצה  14חודשי
מאסר.
ב”כ המערער :עו”ד אמיר נבון.
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו”ד רחל אבישר-אבלס.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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