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צעיר שניסה למכור סמים לסוכן משטרתי ירצה
 3חודשי עבודות שירות
בית המשפט השלום בירושלים גזר על צעיר בן  23שסחר בסם מסוכן  3חודשי עבודות
שירות ]ת"פ  .[15277-01-16הנאשם מכר סם מסוכן מסוג קנאביס לשוטרים בשתי
הזדמנויות שונות ,מתוך מטרה להרוויח כסף .על אף הצורך להטיל ענישה הרתעתית
בעבירות של סחר בסם ,התחשב השופט בהיעדר עבר פלילי של הצעיר ,היותו מפרנס יחיד
ורצונו להשתקם .לפיכך הוטלו עליו  3חודשי עבודות שירות בחברה קדישא ,מאסר על
תנאי ,צו מבחן לשנה וקנס בסך .₪ 2,000
בתאריך  26.1.15ניסה למכור בירושלים לשוטר סם מסוג קנביס ,במשקל  1.03גרם .בהמשך הגיע למקום
אחר ותיאם עם שני שוטרים מכירת  50גרם קנביס בתמורה ל .₪ 4,100-הנאשם הבחין בשוטרים ,החל
לברוח ונתפס בידיהם זמן קצר לאחר מכן .הנאשם הורשע ל פי הודאתו בעבירה אחת של ניסיון ליצוא ,יבוא,
סחר והספקת סם והשנייה עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.
הדיון בעניינו התקיים בבית משפט השלום בירושלים בתאריך  ,3.1.18בראשות כב' השופט יצחק שמעוני.
תסקיר שירות המבחן מעלה כי הנאשם הוא צעיר בן  ,23נשוי ואב לילד קטן ,כמו כן הוא עוזר לאשתו לגדל
את שני ילדיה מנישואין קודמים .לאורך השנים צבר חובות כספיים לרשויות ולשוק האפור .אין לו רקע
תעסוקתי יציב .הוא לקח אחריות על מעשיו והביע צער וחרטה .שירות המבחן התרשם מנכונותו לקבל
תמיכה וטיפול ועקב כך המלצתו היא להימנע מענישה מכבידה בין כותלי הכלא ולהטיל עבודות שירות לצד
צו מבחן .הנאשם הסכים לתנאים אלה.
ב"כ המאשימה הדגישה את החומרה בעבירות סם וכי יש נסיבות מחמירות לאור העובדה שהנאשם התכוון
לבצע סחר ,תיאם את העסקה מול השוטר והתכוון למכור לו כמות של  50גר קנאביס .לטענתה ,ניסיון
לסחר בסמים הוא כמו עבירת סחר בסמים ולכן יש לבקש רף מאסר של  12-6חודשי מאסר בפועל .בית
המשפט העליון עצמו קבע כי כמויות סמים קטנות אינן מפחיתות את חומרת העבירה ויש להעניש את
הנאשמים בכך בענישה בעלת היבט הרתעתי.
ב"כ הנאשם ציין כי הצעיר אינו בעל עבר פלילי וכי זו הפעם הראשונה שהוא מעורב בפלילים .הנאשם הודה
עוד בשלב החקירה בעבירה ,לקח אחריות מלאה על מעשיו ,הביע חרטה ומעוניין להשתתף בתהליך
שיקומי-טיפולי .הודגשה העובדה שהוא איבד את אביו בגיל צעיר וגדל ללא דמות אב מכוונת וחיובית.
השופט ציין את חומרת עבירות הסחר בסמים ,אולם נתן את דעתו למצבו הכלכלי הקשה של הנאשם ,את
העובדה שהוא מסייע לגדל  2ילדים של אשתו ויש לו תינוק .כמו כן התרשם מנכונותו של הנאשם להשתקם
ואת חוסר מסוכנותו לציבור .לאור נתונים אלה גזר עליו השופט  3חודשי מאסר שאותם ירצה בעבודות
שירות בחברה קדישא ,מאסר על תנאי ,צו מבחן וקנס כספי בסך .₪ 2,000
ב"כ המאשימה ,מדינת ישראל :עו"ד נעמה ישראל ,עו"ד לוריא.
ב"כ הנאשם :עו"ד רותם כהן ,עו"ד סיבוני.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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