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 36חודשי מאסר לנאשם שייבא מגרמניה  8439כדורי MDMA
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה  36חודשי מאסר על נאשם שייבא מגרמניה  8439כדורי
] MDMAת"פ  .[5775-02-18הנאשם סייע לאדם אחר לייבא לישראל כדורי  MDMAמתוך מטרה
להפיק רווח כלכלי .השופט ציין לחומרה את השלכות צריכת הסם ,אך התחשב בהיותו אב לילדים והטיל
עליו  36חודשי מאסר ,ללא קנס.
בינואר  2018מקורב לנאשם החליט לייבא לישראל סם מסוכן מסוג  ,MDMAוייבא מגרמניה  8439כדורים המכילים את הסם
באמצעות דואר ישראל .הנאשם סייע לו על ידי הזמנת הסם המסוכן בשם פיקטיבי ,לדימונה ,כשהסם המסוכן ארוז ומוחבא בתוך
חבילה תמימה .בתאריך  10.1.18זייף הנאשם ייפוי כוח מטעם הנמען הפיקטיבי ושילם לנהג מונית  ₪ 4,000כדי שיעביר את החבילה
מנתב”ג לפיצוציה בשדרות .נהג המונית אסף את החבילה והכניס אותה לתא המטען של רכב הנאשם .כששמע הנאשם שנהג המונית
נעצר ,עצר עם רכבו בצד הדרך ,ניסה להשליך את החבילה אך נתפס בידי השוטרים .בחבילה היו  8363כדורי .MDMA
הנאשם הורשע לפי הודייתו בעבירות של סיוע לייבוא סם מסוכן ,החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית וזיוף מסמך בנסיבות
מחמירות .הדיון בגזר דינו התקיים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתאריך  ,1.11.18בראשות כב’ השופט אליהו ביתן .שני
הצדדים הגיעו להסדר טיעון שבמסגרתו תוקן כתב האישום המקורי והנאשם הודה בעובדות.
תסקיר שירות המבחן ציין כי הנאשם יליד הארץ ,בן  ,30נשוי ואב לשלושה ילדים קטינים .סיים  12שנות לימוד ושירת בצבא כמאבטח.
הודגש כי הנאשם מקיים קשר עם חברה שולית שמגבירה את מעורבותו בפלילים .יש להטיל עליו ענישה מוחשית ומציבת גבולות כדי
שלא יחזור בעתיד על מעשיו.
ב”כ המאשימה הדגישה את חומרת מעשי הנאשם ואת הפגיעה הקשה בערכים המוגנים הטמונה בעבירות סמים .הסם שסייע לייבא
הוא סם מסוג  ,MDMAהידוע כסם קשה שעלול לגרום נזקים לאנשים הנוטלים אותו .מטרת הנאשם הייתה ללא ספק הפקת רווח
כספי .התביעה דרשה  42חודשי מאסר בפועל; ב”כ הנאשם טען כי מתחם העונש שהוצע על ידי התביעה מחמיר מידי ולא מתאים
למקרה הנדון .הנאשם הורשע בעבירה של סיוע לייבוא סם ולא בעבירה העיקרית .כמו כן הנאשם ואדם נוסף שהיה מעורב בפרשה
מסרו בחקירתם את שם המבצע העיקרי וכך סייעו למשטרה .נוסף על כך צוין שמעשי הנאשם בוצעו בגלל שנגרר אחר הנאשם
העיקרי וכי עברו הפלילי מינורי .הנאשם נשוי ואב לשלושה ילדים קטינים וקיים חשש שענישה חמורה תחשוף אותו לחברה עבריינית.
הנאשם הביע צער וביקש את התחשבות בית המשפט.
השופט ציין כי הפרשה בוצעה לקידום מטרה אחת ומתוך כוונה פלילית ,ולכן יש לראות בכל העובדות אירוע אחד ולקבוע מתחם
עונש אחיד .הערכים החברתיים שנפגעו הם בעיקר ערכי המלחמה בסמים ,בריאות הציבור ,שלום הציבור וביטחונו ,והפגיעה חמורה
לאור סוג הסם וכמותו .מדיניות הענישה המקובלת בישראל על עבירות סמים קשים קשה .לאור אלה הטיל עליו השופט  36חודשי
מאסר בפועל ,מאסרים מותנים וחילוט בסך  ₪ 10,390שנתפסו ברשות הנאשם .השופט נמנע מהטלת קנס.
ב”כ הנאשם :עו”ד נתן טרבלסי.
ב”כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו”ד אלון אלטמן.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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