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ירצה  34חודשי מאסר לאחר שסחר בכדורי תחמושת ושילם תמורתם
בזהב
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה  34חודשי מאסר על נאשם שהורשע שסחר בכדורי
תחמושת ]ת"פ )ב"ש(  .[32803-12-17הנאשם קנה ומכר כדורי תחמושת בהיקף של עשרות אלפי
שקלים וזהב .השופט החליט לכבד את הסכם הטיעון ,על אף חומרת המעשים שרף הענישה עליהם גבוה
יותר.
מול הנאשם עמדו שני אישומים על עבירות סחר בנשק .בין השנים  2017-2015רכש מאדם אחר כדורי תחמושת בקוטר של  9מ”מ
בכמות של  60,000כדורים ,שתמורתם שילם  ₪ 156,000וזהב .האישום השני הוא על רכישה נוספת של כדורים ועל מכירה של
אריזות תחמושת שקיבל תמורתן  ₪ 16,900וזהב .בהזדמנויות אחרות מכר לאדם אחר  22,000כדורי תחמושת בקוטר  9מ”מ.
הנאשם הורשע לפי הודייתו בעבירות של רכישה והחזקת נשק )ריבוי עבירות( ,עבירה של סחר בנשק )מספר עבירות( .הדיון בגזר
דינו התקיים בית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתאריך  ,6.9.18בראשות כב’ השופט אליהו ביתן.
הצדדים הגיעו להסדר טיעון ובו עתרו להטיל על הנאשם  34חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס .ב”כ המאשימה ציין כי הייעודים
העיקריים לכדורי תחמושת הנסחרים באופן בלתי חוקי הוא לשוק העברייני או החבלני ואין להם שימושים טובים או תמימים .שימושים
אלה מסכנים מאוד את שלום הציבור .כמויות התחמושת שבה סחר הנאשם היא גדולה והמסחר בהם ארך זמן רב .כמו כן ביצע את
מעשי העבירה כמה פעמים; ב”כ הנאשם ציין את מצבה הבריאותי הקשה של בת הנאשם ,ואת העובדה שהביע צער וחרטה ,הודה
וחסך זמן שיפוטי .מצבו הכלכלי קשה מאוד.
השופטת ציין את חומרת המעשים ואת הישנותם לאורך תקופה ואת העובדה שרף הענישה על מעשים אלה גבוה יותר ממה שנקבע
בהסדר הטיעון .עם זאת ,החליט לכבד את הסדר הטיעון .לאור אלה הטיל עליו  34חודשי מאסר בפועל 12 ,חודשי מאסר על תנאי,
קנס בסך .₪ 120,000
ב”כ הנאשם :ייצוג עצמי.
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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