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צעיר ירצה  23חודשי מאסר על סחר ותיווך
בסמים לסוכן משטרתי
בית משפט השלום בירושלים הטיל  23חודשי מאסר על צעיר שהיה מעורב בעבירות סמים
]ת"פ  .[56122-07-17הצעיר מכר בכמה הזדמנויות סמים לסוכן משטרתי ואף תיווך עבורו
בעבירות סמים אחרות .השופט ציין את חומרת העבירות והצורך להטיל עונש הרתעתי,
עם זאת הדגיש את נסיבות חייו הקשות של הצעיר ואת רצונו להשתקם .לאור אלה הטיל
עליו את רף הענישה הנמוך והפעיל מאסר מותנה מצטבר ,כך שהצעיר ירצה  23חודשי
מאסר בפועל.
בתחילת שנת  2017נפגש הנאשם עם סוכן משטרתי במבשרת ציון ומכר לו כ 21-גרם חשיש תמורת 1,200
 .₪כמה ימים לאחר מכן תיווך בין הסוכן לבין אדם אחר לרכישת סם מסוכן .כמה חודשים לאחר מכן מכר
הנאשם לסוכן  11גרם קוקאין תמורת  ₪ 9,000וסם מסוג  MDMAתמורת  .₪ 1,500הנאשם הורשע לפי
הודאתו בארבע עבירות של סחר בסמים ,ובשתי עבירות של תיווך בסם מסוכן.
הדיון בעניינו התקיים בבית משפט השלום בירושלים ,בתאריך  ,24.1.18בראשות השופט ירון מינטקביץ .ב"כ
המאשימה הדגישה את חומרת העבירות שביצע הנאשם ואת העובדה שביצע אותן כמה פעמים .לאור אלה
ביקשה לקבוע מתחם עונש נפרד עבור כל אחד מהאישומים ,סה"כ  5שנות מאסר; ב"כ הנאשם ציין את
נסיבות חייו הקשות של הנאשם ,את העובדה שהוא הודה ,נטל אחריות על מעשיו והביע רצון להשתקם .הוא
ציין כי אילולא הכיר הנאשם את הסוכן המשטרתי לא היה מתפתה לבצע את העבירות הללו .לאור אלה
ביקש מתחם עונש אחיד לכל האישומים ,בין  1-2שנות מאסר בפועל.
השופט ציין כי מדובר בעבירות שונות אך במעשים דומים ,ולכן הוא מחליט לקבוע מתחם עונש אחד .עם
זאת ,הוא הדגיש את העובדה שהנאשם סחר בסמים קשים ומסוכנים וציין כי חלה סתירה בעדותו על הכמות
שמכר לסוכן .לגבי נסיבות חייו ,הדגיש השופט כי נחשף לשימוש בסמים כבר מגיל צעיר וכי שירות המבחן
מסר שיש לבצע את השיקום והמאסר במסגרת בית הכלא ולא בקהילה ,כדי שיוכל להשתקם כהלכה .לאור
אלה החליט השופט להשית עליו את העונש ברף הנמוך של המתחם והפעיל את המאסר המותנה באופן
מצטבר .הוא הטיל עליו  21חודשי מאסר בפועל ,הפעיל מאסר מותנה מצטבר כך שירצה סה"כ  23חודשי
מאסר ,מאסר מותנה חדש ופסילת רישיון זמנית.
ב"כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו"ד הילה אקוע.
ב"כ הנאשם :עו"ד ניק קאופמן.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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