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 22חודשי מאסר למאבטח שהפקיד את נשקו
אצל סוחר סמים
בית משפט המחוזי בתל אביב-יפו הטיל  22חודשי מאסר בפועל על מאבטח שהפקיד את
נשקו אצל סוחר סמים ,בתמורה לשימוש בסמים וכסף מזומן ]ת"פ  .[8633-08-17הנאשם
רכש פעמיים סמים אולם בפעם השלישית נגמר לו הכסף ולכן מסר את נשקו לסוחר
הסמים תמורת מנת סם נוספת וכסף מזומן .לאחר מכן טען כי הותקף ונשקו נשדד אולם
לאחר חקירה הודה במעשיו והורשע בעבירות חמורות ,כולל סחר בנשק .עורך דינו טען כי
מדובר בעולה חדש עם קשיי קליטה והצליח לשנות את כתב האישום לעבירות חמורות
פחות .השופט קיבל את עמדתו והטיל עליו  22חודשי מאסר בפועל ,הרבה פחות ממה
שהיה אמור לרצות.
בתאריך  22.2.2017סיים הנאשם את משמרתו כמאבטח ויצא לרחובות תל אביב עם שקית ניילון שבתוכה
אקדחו טעון עם כדורים .בכך הפר את תנאי תעודת ההרשאה לנשיאת נשק שעליה היה חתום .הוא פגש
בסוחר סמים ורכש ממנו פעמיים סם קוקאין תמורת כסף מזומן .בפעם השלישית נוכח לדעת כי אין לו יותר
כסף מזומן ,ולכן סוכם ביניהם כי הנאשם ימסור לסוחר הסמים את אקדחו תמורת מנות סם וכסף מזומן
לבילוי עם יצאנית .כחודש לאחר מכן התייצב במשטרה וסיפר כי אקדחו נשדד על ידי שלושה אנשים ,אולם
חקירה העלתה כי הוא משקר והוא הודה במעשיו.
כתב האישום הראשון כלל עבירות חמורות של סחר בנשק ,ידיעות כוזבות והחזקה ושימוש בסם מסוכן.
במהלך המו"מ באמצעות ב"כ של הנאשם ,הסכימה התביעה להקל בכתב האישום והוגש כתב אישום
מתוקן ,שבו צוין כי הנאשם חזר לסוחר הסמים עם כסף מזומן במטרה לפדות את נשקו .ב"כ של הנאשם
ביקש מבית המשפט לקבל את הסדר הטיעון והסביר כי מדובר באדם נורמטיבי ללא עבר פלילי ,עולה חדש
שהתדרדר לסמים עקב קשיי קליטה וביצע טעות חד פעמית בשיקול דעת.
השופט קיבל את עמדת בא כוחו של הנאשם ,אישר את הסדר הטיעון וגזר על הנאשם  21חודשי מאסר
בפועל 6 ,חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך .₪ 2,000
בשם הנאשם :עו"ד אסף גונן.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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