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ירצו  30-42חודשי מאסר על יבוא  4,250מיליגרם של סם מסוג
 MDMAבתוך בקבוקי יין
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר לאחרונה  42-30חודשי מאסר על שני נאשמים שניסו להבריח
לישראל  4,250מיליגרם של סם מסוכן מסוג  MDMAשהוסלק בבקבוקי יין ]ת"פ  .[28005-09-17הם
הורשעו בעבירות של סחר בסם מסוכן וקשירת קשר לפשע .על הנאשם הדומיננטי נגזרו  42חודשי מאסר
ועל שותפו נגזרו  30חודשי מאסר.
לפי כתב האישום בתאריך  27.8.17קשרו הנאשמים קשר לייבא סמים מהולנד עם אדם אחר על ידי הסלקת סמים מסוג MDMA
נוזלי לתוך בקבוקי יין והברחתם לישראל .התוכנית יצאה לפועל והשותף מסר לכל אחד מהנאשמים מארז בקבוקי יין בכמות כוללת
של  4,250מ”ל סם מסוכן מסוג MDMAששוויו מעל מיליון  .₪הם נעצרו עם הגיעם לנתב”ג ,נחקרו והורשעו בעבירות של ייבוא סם
מסוכן וקשירת קשר לפשע.
הדיון בעניינם התקיים בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בתאריך  ,26.4.18בראשות כב’ השופט עמי קובו .ב”כ המאשימה ציין כי
מעורבותם של הנאשמים גבוהה בפרשה ,כולל תכנון על דרך הסלקת הסם ,רכישת כרטיסי הטיסה והביצוע המדוקדק .הודגש כי
אלה לא בלדרי סמים זוטרים אלא סוחרי סמים דומיננטיים .אין לזקוף לזכותם דבר להוציא העובדה שהודו וחסכו זמן שיפוטי .עם
זאת ,התחשבה התביעה במצבו הנפשי הקשה של נאשם  2והמליצה מתחם ענישה נמוך יותר; ב”כ הנאשמים ציין לטובה את היעדר
עברם הפלילי ואת העובדה שנאשם  1הוא עולה בודד בארץ .כמו כן הודגש כי נאשם  2סובל מסכיזופרניה ונזקק לטיפול תרופתי
צמוד.
השופט ציין את הפגיעה בערכים המוגנים של שלום הציבור ואת הסכנה הטמונה בסחר בסם מסוכן .בתי המשפט מחויבים למלחמה
בנגע הסמים ולכן נוקטים ענישה מחמירה כנגד אנשים המעורבים בשרשרת הפצת הסם ,כולל הבלדרים .לאור אלה על נאשם  1גזר
 42חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך  ;₪ 15,000על נאשם  2גזר  30חודשי מאסר ,מאסר על תנאי וקנס כספי בסך
.₪ 10,000
ב”כ הנאשמים :עו”ד אושרי בן ישי
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו”ד לירון שיטרית.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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