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נתפסו עם  15ק"ג קנאביס ברכב ובדירה בחולון
שני גברים מחולון נעצרו על ידי המשטרה תוך כדי נסיעה ,ובתא המטען של רכבם נמצאה
מזוודה עם כעשרה ק"ג קנאביס .בחיפוש בדירתו של אחד מהם נמצאה מעבדת סמים
וכמות נוספת של סם .אחד מהם טוען כי הסמים היו לשימושו הפרטי להקל על כאביו
ואילו השני מכחיש את מעורבותו בפרשה .מעצרם הוארך ונבדקת מעורבותו של כל אחד
מהם בגידול הסמים והאם הסמים היו מיועדים להפצה.
השניים ,תושבי חולון בשנות ה 30,40-לחייהם ,נסעו ברכב ששייך לאחד מהם ונעצרו על ידי המשטרה .בתא
המטען נערך חיפוש ונמצא בו מזוודה עם קנאביס במשקל כולל של  9.5ק"ג .לאחר מכן הגיעו השוטרים
לדירה שכורה בבניין רב קומות ששייך לאחד מהחשודים ,ושם איתרו מעבדת סמים ובה כמות סם נוספת.
א.ס .אחד הנאשמים ,הוא בעל עבר פלילי והודה במיוחס לו .הוא טען כי הקים את המעבדה בנסיבות
רפואיות קשות ,כדי להקל על הכאבים שהוא סובל מהם .שותפו ,ע.ז ,הוא בעל הרשעה בעבירות סמים
משנת  2010וטרם ברור מה חלקו בסמים שנמצאו ברכב ובמעבדה .נכון לעכשיו הוא מכחיש כל קשר
לפרשה.
סנגורו של א.ס .טוען כי החשוד הודה בגידול הקנאביס אך עשה זאת לצרכיו האישיים ולא לצורך סחר
בסמים .מעבר לכך ,מוסר הסנגור כי המזוודה שנמצאה בתא המטען הכילה זבל ולא קנאביס כלל .סנגורו
של ע.ז מכחיש בשם מרשו את המיוחס לו.
שני החשודים הובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב ועם סיומו האריכה השופטת את
מעצרם .לטענתה לא ניתן בשלב זה לקבוע מה היה חלקו של כל אחד מהחשודים בגידול הסמים ,החזקתם
ואף הפצתם .כמו כן ציינה שהטענה כי א.ס גידל את הסמים לשימושו האישי היא חסרת שחר.
פקודת הסמים המסוכנים אוסרת על החזקה וסחר בסמים .העונש המרבי בגין עבירות של החזקת סמים
שלא לצריכה עצמית או סחר בסמים הוא עד  20שנות מאסר או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור
בסעיף )61א() (4לחוק העונשין ,קרי  5,650,000שקלים.
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