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ירצו  41חודשי מאסר לאחר שמכרו  100גרם קוקאין לסוכן משטרתי
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו גזר לאחרונה  41חודשי מאסר על שני נאשמים שמכרו  100גרם
קוקאין לסוכן משטרתי והתפרצו לדירת מגורים ]ת"פ )ת"א(  .[15392-04-17הנאשמים מכרו לסוכן
משטרתי קוקאין ופרצו לדירה בבעלות המשטרה ,שעליה קיבלו ידיעות מהסוכן .לטענתם ,לא היו
מבצעים את העבירות לולא השכנוע של הסוכן המדיח .השופטת שללה טיעון זה וגזרה עליהם  37חודשי
מאסר ו 4-חודשי מאסר במצטבר על מאסרים מותנים קודמים.
מול הנאשמים עמדו שני אישומים של סחר בסמים ושני אישומי התפרצות .כתב האישום המתוקן נוסח בעקבות פעילותו של סוכן
משטרתי .נאשם  1הורשע בסיוע לסחר ונאשם  2בסחר בסמים מסוכנים .נאשם  ,2בסיוע נאשם  ,1מכר לסוכן  49.63גרם קוקאין
תמורת  .₪ 26,000בהמשך מכרו לסוכן בדרך דומה  49.3גרם קוקאין .אין עדות על התשלום לעסקה השנייה .נוסף על כך ,שני
הנאשמים התפרצו פעמיים בצוותא לדירה ששכרה המשטרה ואשר עליה קיבלו ידיעות מהסוכן .הם גנבו ממנה רכוש הכולל כסף,
תכשיטים ותכולת כספת.
שני הנאשמים הורשעו כל אחד בעבירה אחת של סחר בסמים מסוכנים ,עבירה אחת של סיוע לסחר בסמים מסוכנים ועבירת
התפרצות לדירה .הדיון בגזר דינם התקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתאריך  ,11.11.18בראשות כב’ השופטת לימור
מרגולין-יחידי.
ב”כ המאשימה ציין כי יש לראות בשני אישומי הסמים אירוע עונשי אחד ,ובשני אישומי ההתפרצות שני אירועים נוספים .הוא הדגיש
באישומי הסמים לחומרה את התכנון שקדם למעשים ,את סוג הסם והכמות שנמכרה .הוא הדגיש כי הסמים לא התגלגלו לציבור
צרכני הסמים ,אך הפוטנציאל לנזק היה קיים .נוסף על כך הדגיש כי לכל אחד מהנאשמים מאסרים מותנים קיימים ,שביקש להפעיל
במצטבר; ב”כ הנאשמים הדגיש את דמותו הבעייתית של הסוכן ששיתף פעולה עם המשטרה כדי לחלץ עצמו מצרות .לטענתו זהו
סוכן מדיח ,מניפולטיבי ומתוחכם והנאשמים נגררו אחריו .הסוכן ניצל קשר חברות ארוך שנים עם אחד הנאשמים ופיתה אותו לבצע
את העבירות .ב”כ הנאשמים ביקש לראות בכלל האישומים אירוע מתמשך שהתרחש ביוזמת הסוכן ,ולכן יש לקבוע מתחם ענישה
נמוך .הנאשמים נטלו אחריות ,הדגישו את נסיבותיהם האישיות הקשות ואת מצבם הכלכלי הקשה כולל חובות להוצאה לפועל .ב”כ
הנאשמים ביקש לחפוף את המאסרים המותנים במלואם ,לאור ההליך הטיפולי שעוברים שני הנאשמים.
השופטת התייחסה לבעייתיות בהפעלת סוכן מדיח ,אך ציינה כי במקרה זה פעילותו הייתה סבירה ומטרתה גילוי ואיתור עבריינים.
הנאשמים אינם חפים מפשע ואף בעלי עבר פלילי ולחובתם מאסרים מותנים על עבירות קודמות .נוסף על כך ,בעבירת ההתפרצות
הנאשמים הם אלה שפנו לסוכן וביקשו פרטים על דירות שאפשר להתפרץ אליהן במטרה לגנוב מהן .השופטת הדגישה שלא קיימת
תשתית ראייתית התומכת בטענה של הדחה או פעולות פיתוי מצד הסוכן.
לאור אלה הטילה עליהם השופטת  37חודשי מעצר בניכוי תקופת מעצרם ,הפעלת עונשי מאסר מותנים של  6חודשים כשארבעה
מהם ירוצו במצטבר ושניים בחופף ,כלומר כל אחד מהנאשמים ירצה בסה”כ  41חודשי מאסר .נוסף על כך הטילה על כל אחד מהם
מאסרים מותנים חדשים ,על נאשם  1הטילה קנס בסך  ₪ 22,500ועל נאשם  2הטילה קנס בסך .₪ 17,500
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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