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 24חודשי מאסר על נאשמת שסחרה בהרואין
בית משפט השלום בראשון לציון גזר לאחרונה  24חודשי מאסר על אישה שנאשמה בעבירות סחר בסם
מסוכן ]ת"פ  .[23282-05-17הנאשמת מכרה בתקופה של חצי שנה סם הרואין ,במטרה להרוויח כסף
לשימוש עצמי .השופטת התחשבה בהודאתה ונטילת האחריות וגזרה עליה  24חודשי מאסר ומאסר על
תנאי .היא נמנעה להטיל עליה קנס לאור מצבה הכלכלי הקשה.
הנאשמת הורשעה לפי הודאתה על יסוד כתב אישום מתוקן ,הכולל שמונה אישומים על ביצוע  26עבירות סחר בסם מסוכן ועבירה
של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית .בין נובמבר  2016לאפריל  2017היא מכרה לשבעה אנשים שונים סם מסוכן מסוג
הרואין ,במשקלים שונים ,תמורת  ₪ 100-150לכל מכירה.
הדיון בעניינה התקיים בבית המשפט השלום בראשון לציון בתאריך  .24.12.17אמה של הנאשמת העידה כי זו בתה היחידה וכי לא
הצליחה לעזור לה להיגמל מסמים .כמו כן הוגש אישור כי הנאשמת ניסתה להתקבל לתוכנית גמילה.
ב”כ המאשימה ציין כי מדובר במספר רב של עבירות בתחום הסחר המסוכן וכי הנאשמת מעורבת בעולם הסמים כבר מעל לעשרים
שנה .המאשימה דרשה לגזור עליה עונש שלא יפחת מ 45-חודשי מאסר כמו גם קנס משמעותי.
ב”כ הנאשמת ציין כי היא הואשמה ב 27-מכירות ולא בעשרות מכירות .כמו כן שווי המכירות צנוע ועומד על מאה  ₪ולא גבוה מכך.
היא קיבלה אחריות מלאה על מעשיה ,הודתה וחסכה זמן ומשאבים רבים כי לא היה צורך בעדי תביעה .הוא הדגיש את נסיבות חייה
הקשות ,היותה בת יחידה להורים מהגרים ,ואת חוסר הצלחתה להיגמל מסמים .הנאשמת חסרת אמצעים כספיים ומכירת הסם
נועדה לצריכת סם נוספת ולא לצורך התעשרות .ב”כ הדגיש כי עמדה בכל התנאים שהוצבו לה על ידי שירות המבחן ,כולל בדיקות
סמים .הנאשמת ביקשה סליחה והדגישה כי לא מכרה סמים לקטינים .היא הביעה את רצונה לשקם את חייה ולהקים משפחה.
השופטת התחשבה בהודאתה של הנאשמת ,הבעת החרטה שלה ונטילת האחריות .עם זאת ציינה כי נסיבותיה האישיות אינן
רלבנטיות ,לא ניסיונותיה להיגמל ולא רצונה להקים משפחה .לאור אלה גזרה עליה עונש של  24חודשי מאסר ומאסר על תנאי ,אך
נמנעה להטיל עליה קנס לאור מצבה הכלכלי הקשה.
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו”ד גינגולד.
ב”כ הנאשם :עו”ד ברנשטיין וגססה.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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