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מונח לפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים ( ת " פ
 , 66455-65-36סג " נ השופט מ' דרורי ) .
המשיב הורשע על פי הודאתו בשתי עבירות של שוד  ,שתי עבירות של גניבה ,
וארבע עבירות של שהייה שלא כדין ע " פ חוק הכניסה לישראל  ,התשי " ב. 3561 -
בית המשפט המחוזי גזר עליו את העונשים הבאים  :קנס  ,מאסר על תנאי ,
ופיצו י – כמפורט בגזר הדין  .באשר לרכיב של מאסר בפועל  ,נגזר על המערער עונש

.

מאסר בפועל בגין מע שיו לתקופה של  4שנים ו 5 -חודשים  .כן הופעלו שני עונשי
מאסר על תנאי – אחד לתקופה של שנה ואחד לתקופה של חצי שנה  .עונשי המאסר
המותנים הופעלו במצטבר זה לזה  ,ובמצטבר לעונ ש המאסר של  4וחצי שנים  ,כך
שהתוצאה היא שמעבר לתקופה של  4וחצי שנות מאסר  ,נגזר על המערער עונש מאסר
נוסף של שנה וחצי  ,והתוצאה הסופית היא שש שנות מאסר בפועל .
המקרים חמורים  ,ואכן יש הצדק ה להטיל על המערער מספר שנות מאסר .
אולם  ,נוכח טרגדיה אישית שפקדה את המערער בתקופה האחרונה  ,ומאחר שמרכיבי
עונשי המאסר נוטים כולם לחומרה  ,הצענו לצדדים כי הערעור יתקבל באופן שתינתן
הקלה מסוימת ברכיב המאסר בפועל  .שני הצדדים הסכימו לכך .
סוף דבר  ,אנו מקבלים את הערעור באופן שעונש המאסר בפועל יעמוד על
חמש שנים ו  6חודשים  ,זאת על ה דרך שעונשי המאסר על תנאי יופעלו בחפיפה חלקית
זה לזה  ,ולתקופת המאסר בפועל שנגזר  .התוצאה הכוללת תעמוד על  6שנים ו 6 -חודשי
מאסר בפועל  ,תחת התקופה של  5שנים שנקבעה .
יתר מרכיבי העונש יעמדו ב תוקף .
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