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שנתיים מאסר לאישה שייבאה  6ק"ג סם מסוג חשיש ו 789-בולי סם מסוג LSD
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שנתיים מאסר לאישה שייבאה  6ק"ג סם מסוג חשיש ו 789-בולי סם
מסוג LSD
בית משפט המחוזי מרכז-לוד גזר לאחרונה  24חודשי מאסר על אישה שייבאה  6ק"ג סם מסוג חשיש
ו 789-בולי סם מסוג ] LSDת"פ  .[332-10-16האישה הובילה סם במזוודה ,לאחר ששותפה לפשע מסר
לה את המזוודה בברצלונה .היא נתפסה בביקורת המכס בישראל כאשר נחתה .לאחר מעצרה שיתפה
פעולה עם המשטרה והובילה את החוקרים ללקוחות בישראל שהמתינו למזוודה.
הנאשמת ,בת  ,25הורשעה על סמך הודאתה בשני אישומים :סחר בסמים מסוכנים מסוג חשיש ו LSD-וכן קשירת קשר לביצוע פשע.
הנאשמת התגוררה בגרמניה ובמהלך חודש יוני  2016נפגשה עם נאשם נוסף בגרמניה והם סיכמו לייבא לישראל סם מסוכן מסוג
חשיש ו .LSD-סוכם כי הנאשם יספק לאישה את הסם בברצלונה והיא תעבירו לישראל במזוודה .הוא רכש כרטיסי טיסה עבור האישה
ותיאם עבורה מקומות לינה .כמה חודשים לאחר מכן השניים נפגשו בברצלונה והנאשם העביר לאישה את המזוודה עם הסם והיא
המריאה לישראל .במהלך יציאתה מביקורת המכס נעצרה לבדיקה שגרתית ,הסם התגלה והיא נעצרה .הנאשמת שיתפה פעולה עם
המשטרה והובילה את החוקרים אל הלקוח שהמתין לסם והוא נעצר לאחר שהיא כביכול מסרה לו את החבילה .שיתוף הפעולה
שלה המשיך וגם השותף שלה שהגיע ארצה נעצר.
תסקיר המבחן הצביע על כך שהנאשמת מגיעה מרקע בעייתי וכי היא מכורה לסמים .היא לקחה אחריות על מעשיה והומלץ להטיל
עליה את רף הענישה הנמוך בליווי טיפול משקם .ב”כ הנאשמת הדגיש כי היא שיתפה פעולה עם המשטרה ללא התייעצות עם עו”ד
וללא חתימה על הסכם עד מדינה .יש לכבד את שיתוף הפעולה שלה שהוביל למעצר שותפיה ,גם ללא הסכם.
בדיון שנערך באוגוסט  2017בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,התחשבה השופטת בנסיבות חייה הקשות של הצעירה ,בחרטה
שהביעה ובשיתוף הפעולה עם המשטרה .היא הטילה עליה ענישה בהתאם לרף הענישה הנמוך 24 :חודשי מאסר בפועל ,מאסר על
תנאי ,קנס בסך  ₪ 15,000וחילוט כספים שנמצאו אצלה.
בשם המאשימה ,מדינת ישראל :ב”כ פרקליטות מחוז מרכז.
בשם הנאשם :עו”ד פריג’.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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