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  8149-10-14  לפי   כב'   השופט   שמואל   מלמד

 
    מדינת   ישראל המאשימה

 
 נגד
 

    רועי   שרפי הנאשם
<#1#> 

 נוכחים :
  ב"כ   המאשימה   עו"ד      מוטי   רייזמן   ועו"ד   אנה   גולדנהירש

  ב"כ   הנאשם      עו"ד         קרן   זהבה

 הנאשם    בעצמו

 
<#2#> 

 גזר   דין
 כתב   האישום   וההסדר

האישום כתב בעובדות והורשע הודה  האשם לפיו, להסדר הגיעו הצדדים 19.07.15             ביום

כי החילוט, לעיין הודיעה המאשימה לעוש. הטיעוים בטרם תסקיר לקבלת ושלח             המתוקן,

כמו ההליך. בסוף יחולט וכספו הרכב, לשחרור תסכים ,₪ 30,000 של סכום יפקיד והאשם                במידה

ברכיב להסתפק תעתור ההגה בעוד ההפקדה, בגובה התחשבות תוך לקס תעתור המאשימה              כן,

 כספי   בגובה   ההפקדה   לצורך   החילוט.   אין   הסכמה   עושית.

 

  וכח   הודאת   האשם   הורשע   במיוחס   לו   בכתב   האישום   המתוקן   –

לפקודת רישא 7(ג) + 7(א) סעיף לפי עצמית, לצריכה שלא סם החזקת של בעבירה - ראשון                  אישום

הסמים לפקודת 6 סעיף לפי מסוכן, סם גידול ;1973 – התשל"ג חדש] [וסח המסוכים                הסמים

 המסוכים   [וסח   חדש]   התשל"ג   –   1973.
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הסמים לפקודת 19א + 13 סעיף לפי מסוכן, בסם סחר הספקה, יצוא, יבוא, של עבירה - שי                   אישום

 המסוכים   [וסח   חדש]   התשל"ג   –   1973.

לפקודת 19א + 13 סעיף לפי מסוכן, בסם סחר הספקה, יצוא, יבוא, של עבירה - שליש                  אישום

 הסמים   המסוכים   [וסח   חדש]   התשל"ג   –   1973.

לפקודת 19א + 13 סעיף לפי מסוכן, בסם סחר הספקה, יצוא, יבוא, של עבירה - רביעי                  אישום

 הסמים   המסוכים   [וסח   חדש]   התשל"ג   –   1973.

לפקודת 19א + 13 סעיף לפי מסוכן, בסם סחר הספקה, יצוא, יבוא, של עבירה - חמישי                  אישום

 הסמים   המסוכים   [וסח   חדש]   התשל"ג   –   1973.

לפקודת 19א + 13 סעיף לפי מסוכן, בסם סחר הספקה, יצוא, יבוא, של עבירה - שישי                  אישום

 הסמים   המסוכים   [וסח   חדש]   התשל"ג   –   1973.

לפקודת 19א + 13 סעיף לפי מסוכן, בסם סחר הספקה, יצוא, יבוא, של עבירה - שביעי                  אישום

 הסמים   המסוכים   [וסח   חדש]   התשל"ג   –   1973.

לפקודת 19א + 13 סעיף לפי מסוכן, בסם סחר הספקה, יצוא, יבוא, של עבירה שמיי–                 אישום

 הסמים   המסוכים   [וסח   חדש]   התשל"ג   –   1973.

 

הנאשם החזיק ,17.09.14 ביום ראשון ,  אישום המתוקן, האישום כתב לעובדות            בהתאם

קופסת בתוך בדירתו, החזיק הנאשם העצמית. לצריכתו שלא מסוכנים, בסמים            בדירתו

הדירה, של במרפסת החזיק הנאשם גרם. 100 כ של נטו במשקל קנבוס מסוג סם                פלסטיק,

הנסיבות, באותן גרם. 218.18 של כולל נטו במשקל שתילים, שני בדמות קנבוס, מסוג               סם

שנמצאה סמים מעבדת באמצעות המסוכנים, הסמים את הדירה, גג על מגדל הנאשם              נמצא

צינור חימום, מנורת חשמל, שנאי מאוורר, הבאים: הפרטים את והכילה הדירה גג על               במחסן

חומר עם בקבוקים 3 ו אוויר, משאבות שתי סמים, לגידול חומרים המכילים בקבוקים 4                אוורור,

שלא מסוכן, סם להכנת המשמשים כלים הנאשם החזיק הנסיבות, באותן שתילים.             לדישון

הנאשם סחר למאשימה, ידוע שאינו במקום ,21.09.14 ביום שני ,  אישום העצמית.             לצריכתו
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מפגש אגב הסם את לקונה שמכר בכך למאשימה, ידוע שאינו במשקל קנביס, מסוג מסוכן                בסם

הקונה עם קנביס מסוג בסם סחר הנאשם .₪ 550 של סכום בתמורה לידיו וקיבל                ביניהם

בתמורה המסוכן, הסם את לקונה מכר פעמים במספר ,21.09.14 ליום עובר תקופה              במשך

שלישי , למאשימה. אישום ידועים שאינם ומקומות במועדים מכירה, לכל ₪ ל500 400 בין               של

קנביס, מסוג מסוכן בסם הנאשם סחר הנאשם, לדירת בסמוך למאשימה, ידועים שאינם              בימים

בכל ביניהם מפגש אגב המסוכן הסם את לקונה שמכר בכך למאשימה, ידועה שאינו               במשקל

ומספר מקרים במספר תקופה, במשך הקונה עם קנביס מסוג בסם סחר הנאשם              מכירה.

₪ 550 ל בתמורה ידועה, לא בצורה המסוכן, הסם את לקונה הנאשם מכר פעם בכל                 מכירות,

בסם בניין של בחנייה נאשם סחר למאשימה, ידועים שאינם בימים רביעי , מכירה. אישום               לכל

אגב המסוכן הסם את לקונה שמכר בכך למאשימה, ידועה שאינו במשקל קנביס, מסוג               מסוכן

במספר תקופה, במשך הקונה עם קנביס מסוג בסם סחר הנאשם מכירה. בכל ביניהם               מפגש

בכל ,₪ 500 ל 200 בין ל בתמורה המסוכן, מהסם לקונה הנאשם מכר פעם בכל                 מקרים,

מסוכן, בסם הנאשם סחר אביב, בתל בבלי בשכונת 07.09.14 ביום חמישי ,  אישום              מכירה.

מסוג ואצבע קנביס מסוג פרח לקונה הנאשם מכר מהפעמים אחת שבכל בכך מקרים,               במספר

לכל החשיש, לסם ₪ ו300 הקנביס לסם ₪ ל550 בתמורה ביניהם, מפגש אגב               חשיש,

במשך הנאשם סחר למאשימה, ידוע שאינו ובמקום שאינם בימים שישי ,  אישום             מכירה.

שמכר בכך למאשימה, ידוע שאינו במשקל חשיש, מסוג מסוכן בסם פעמים במספר              תקופה,

מכירה. אישום לכל ₪ ל300 בתמורה מכירה, בכל ביניהם מפגש אגב המסוכן הסם את                לקונה

תקופה, במשך הנאשם, סחר הנאשם, לדירת בסמוך למאשימה, ידועים שאינם בימים             שביעי ,

את לקונה שמכר בכך למאשימה, ידוע שאינו במשקל קנביס, מסוג מסוכן בסם מועדים,               במספר

הקונה לביתו, בסמוך לאבן מתחת המסוכן הסם את לקונה משאיר הנאשם בו באופן               הסם,

בימים שמיני , מכירה. אישום לכל הנאשם לטובת ₪ 200 של תמורה ומשאיר הסם את                אוסף

מסוכן בסם מקרים, במספר תקופה, במשך הנאשם סחר למאשימה, ידועה שאינה             ובכתובת

מתחת הסם את שהניח באופן הסם את לקונה שמכר בכך ידוע, שאינו במשקל קנביס,                מסוג
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מכר פעם בכל בתמורה. כסף לנאשם ומשאיר המסוכן הסם את אוסף היה והקונה               לאבן,

ספורים שקלים למאות בתמורה המסוכן, מהסם בודדים גרמים מספר לערך לקונה             הנאשם

 לערך   לכל   מכירה.

 

 תסקיר   שירות   המבחן:

לימוד שנות 11 36 שסיים בן הנאשם לפיו מבחן שירות תסקיר התקבל הנאשם של                בעניינו

של שנה לאחר אולם לצבא גויס למשפחה. כלכלית לעזור רצונו רקע על לימודית ממסגרת                ונשר

כעצמאי ועוסק ילדים לשלושה אב וכיום נישא בהמשך התאמה. אי בשל שוחרר              שרות

  באינסטלציה   ושיפוצים.

להתנהלות נחשף צעיר מגיל אשר נמוך, עצמי דימוי בעל מנאשם התרשם מבחן              שירות

רגשיים מענים אותם ואת בחייו. ומכוונות מארגנות דמויות נעדר והיה במשפחה             התמכרותית

 סיפק   באמצעות   השימוש   בסמים   וקשרים   חברתיים   שבאמצעותם   הגדיר   לעצמו   תחושת   ערך.

ובאפריל שתן. בדיקות ומסר פרטניות לשיחות והגיע בטיפול החל הנאשם 2014             בדצמבר

הופחתה ובהדרגה אחה"צ. ועד מהבוקר בשבוע ימים שלושה יום במרכז לשלבו הוחלט 2015             

 התדירות.

בבעייתיות ומכיר מעשיו חומרת את מבין אחריות, לוקח שהנאשם ניכר כי סבור מבחן               שירות

המשך כי הערכה ומתוך לעיל האמור כל ונוכח מצדו מלא פעולה שיתוף ישנו הסם.                בצריכת

שירות דומות, עבירות להישנות הסיכון בהפחתת קריטי גורם יהוו והטיפולי השיקומי             התהליך

בתנאי שנה, למשך פיקוח בצו הנאשם של העמדתו על וממליץ השיקומי לפן עדיפות נותן                מבחן

מבחן שירות אז מאסר, להטיל שוקל משפט ובית ובמידה עירונית. ביחידה טיפול המשך               של

 ממליץ   כי   זה   יבוצע   בדרך   של   עבודות   שירות.

 

 טיעוני   הצדדים   לעונש

עצמה תגביל לפיו עישה למתווה הגיעה כי הודיעה התביעה הפלילי, לרישום הפתה התביעה               ב"כ
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על הוסכם , כרצוה תטען ההגה כאשר ופסילה, קס מע"ת, בפועל מאסר חודשי 20 של                 לעוש

המשפט בית את הפתה התביעה התפוס. הרכב שיחרור לצורך שהופקד ₪ 30,000 של סכום                חילוט

הסמים הפצת מיעה הוא המוגן הערך וחומרתן. האשם הורשע בהן העבירות ביצוע              לסיבות

ע והגידול הסחר לעבירות הראוי המתחם החברה. על השפעה לרבות בסמים השימוש של               והשלכות

שלא סם החזקת של ובעבירה עבירה לכל בפועל מאסר חודשי 18 ל- בפועל מאסר חודשי 8                  בין

משוכללת מעבדה בביתו שהקים במי מדובר בפועל. חודשים 14 עד חודשים 6 בין ע עצמית,                 לצריכה

בתמורה פעמים מספר ארוכה תקופה במשך סמים מכר להם מבוטל, לא לקוחות קהל רכש                ובהמשך

והקוים בביתו לאבן סמוך הסמים את להם ומשאיר הקוים עם פגש היה מבוטלים. לא                לסכומים

  היו   משאירים   לו   את   הכסף   שם.   ב"כ   התביעה   ביקשה   לראות   בכל   אישום   אירוע   פרד.

וממליץ יום למרכז והולך בשיקום מעויין מעשיו, על חרטה מביע חיובי, הוא כללי באופן                התסקיר

רחוקה והיא האשם תוי על ורק אך סמכת המבחן שירות המלצת לשה. וצו שירות עבודות                 על

עברו לאור המבחן. שירות המלצות את לדחות ביקשה התביעה ב"כ הוהגת, העישה              מהמדייות

האיטרס בביתו, הסמים את לגדל התעוזה וריבויהן, המכירות מספר בסמים, הקשור             הפלילי

₪ 30,000 של סך ולחלט סמים סוחר האשם על להכריז ביקשה התביעה ההלימה. ועיקרון                הציבורי

הימוק המוך, הרף שזהו מאסר חודשי 20 האשם על להשית עתרה התביעה שתפס. רכב                חלף

האישיות סיבותיו השיקום, ההליך בתסקיר, האמור בחשבון ולקח מאחר הזו לעישה             להסכמה

  של   האשם.   מאסר   על   תאי,   קס   גבוה   ופסילה   בפועל.

 

ביקש האשם ב"כ מאסר. חודשי 20 ל- עצמה להגביל הסכימה התביעה בכדי לא כי טען האשם                  ב"כ

לשלושה אב 37 בן באשם מדובר חריג. יהיה שזה וברור שירות עבודות של בדרך ירוצה העוש                  כי

וחברו מספרי הוצאו שלו הטלפון מתוך ובהמשך הסם גידול עברת על האשם עצר בתחילה                ילדים,

בית למעצר שוחרר 9/11/14 ב- מועדים. אין מהאישומים בחלק ראיה בסם, סחר של לעבירות                להם

צרף האשם ב"כ לעת. מעת הוקלו המגבילים התאים כאשר שה למשך מגבילים בתאים               והיה

  פסיקה   התומכת   בעמדתו   לעיין   עבירות   הגידול,   הסחר   והשיקום.
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התחתוה השורה רק לא להבתו. ביותר חיובי שהוא המבחן שירות לתסקיר התייחס האשם               ב"כ

בין ע העישה מתחם חיובי. פן יש בהם וכן הבעייתיים הדברים בכל מתעסק אלא חיובית                 שלו

לסטות עתירתי עדין כאירוע אישום על כל מסתכלים כאשר מאסר. חודשי 12 עד שירות                עבודות

שכל לאחרוה עסק, הקים האשם .113 לתיקון בהתאם שיקום של בסיבות זאת המיימום.               מעוש

למעלה מזה בו מתמיד שהוא הטיפולי והליך המשפחה סביב היא היום שלהם והתמודדות אביו                את

הוא האשם של עברו ממש. של שיקול על מדובר כאן כסיסמה ולא שיקום על מדברים וחצי,                  משה

ליתן הקלאסי המקרה זה עצמית לצריכה סם החזקת בגין 2001 משת לו שיש היחידה העבירה                 ישן,

ביקש 30,000 של המוסכם הסכום חילוט וכח חמור. אישום בכתב שמדובר אף על ההזדמות את                 לו

שיכול מאסר תאי. על שתהיה הפסילה לעיין הקס. ברכיב יתחשב המשפט בית כי האשם                ב"כ

  וירוצה   בדרך   של   עבודות   שירות   תוך   העמדתו   בפיקוח   שירות   המבחן.

 

  האשם   טען   כי   עבר   שיוי   בחייו   והביע   חרטה   על   מעשיו.

 

 מתחמי   עישה   שקבעו   ע"י   בתי   המשפט

פלילי עבר בעל אשם, של בעייו (21.01.13 (מיום ישראל מדית ' צברי 23993-08-12 (ב"ש)                 עפ"ג

– כ של בכמות חשיש מסוג בסם סחר של עבירות בשתי הוכחות יהול לאחר שהורשע מכביד,                  לא

בית אישר גרם, כ-400 של בכמות חשיש מסוג בסם אחרת עסקה של ובעבירה פעם, בכל גרם 200                 

מאסר חודשי 24 עד 14 של עישה מתחם שקבע השלום משפט בית של דיו פסק את המחוזי                   המשפט

 לכל   עבירה,   והטיל   עליו   עוש   כולל   בן   42   חודשי   מאסר.

לא אך מכביד, פלילי עבר בעל אשם של בעייו (20.03.11) ישראל מדית ' עזרא 2156/11                 רע"פ

מתוכן חמש חשיש, מסוג בסם סחר של עבירות בשבע הוכחות יהול לאחר שהורשע סמים,                בעבירות

בית אישר גרם, כ-400 של בכמות ואחת גרם 12 כ- של בכמות אחת גרם, 100- כ של                   בכמויות

עוש עליו הוטל במסגרתו במחוזי גם שאושר השלום, המשפט בית של הדין פסק את העליון                 המשפט
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  מאסר   בן   5   שים.

עם הואשם המערער (08.01.14 ישראל (מיום מדית ' מלכם ליאור 31724-10-13 (ב"ש)              עפ"ג

של אחת ובעבירה מסוכן בסם סחר של עבירות בארבע טיעון הסדר במסגרת הורשע אחרים,                שלושה

מכר 1 באישום בפועל. לריצוי מאסר חודשי ל-32 ודון עצמי, לשימוש שלא מסוכן סם                החזקת

מכר 2 באישום ₪ 200 תמורת טו גרם 5.90 במשקל חשיש מסוג מסוכן סם הסמוי לסוכן                  המערער

גרם 4.9614 של כולל במשקל אריזות, 3 ל- מחולק חשיש מסוג מסוכן סם הסמוי לסוכן                 המערער

21.10 במשקל חשיש מסוג מסוכן סם הסמוי לסוכן המערער מכר 3 באישום ,₪ 150 תמורת                 טו,

מסוכן סם הסמוי לסוכן מכר ש.מ.) המקורי האישום (לכתב 6 באישום .₪ 600 ל- בתמורה טו                  גרם

בפועל מאסר עוש של עישה מתחם קבע .₪ 600 תמורת טו גרם 24.10 במשקל חשיש                 מסוג

מאסר חודשי 22 ל- המאסר עוש את הפחית המחוזי המשפט בית חודשים. 18 ל- 6 שבין                  לתקופה

 וזאת   על   רקע   אחידות   העישה   בפרשיה.

משפט בית פסיקת אישר מלצר הש' כב' (22.05.13 (מיום ישראל מדית ' שדה ארן 3627/13                 רע"פ

שוות הזדמויות בשתי בסם סחר האשם אביב). (תל המחוזי המשפט בבית גם שאושר               השלום,

פעם. בכל ,₪ 80 תמורת גרם, כ-1 של במשקל קבוס, סם שוים במועדים לאחרים שמכר                 בכך,

  האשם   דון   לשבעה   חודשי   מאסר.   יצוין   כי   במקרה   זה   התסקיר   לא   שא   המלצה.

 

תקופה משך מתוקן, אישום כתב עובדות פי על ( 13.08.15) ישראל מדינת נ' 4678/15 פלג                רע"פ

תל העיר באזור מריחואה מסוג בסמים סחר המבקש .27.03.14 ועד 2012 מדצמבר החל -                ארוכה

לרוב, לצדם. כסף וסכומי הסם את סיפק להם אשים של רשימה ובו פקס יהל המבקש                 אביב.

את איתו וקובעים המבוקשת הסם כמות את מפרטים ובהם מסרוים לו שולחים היו               הלקוחות

גרם 1 בעבור ש"ח 100 של קבוע במחיר ללקוחותיו הסם את סיפק המבקש הסם. עסקת ביצוע                  מועד

על-פי אביב. בתל שיהם במסעדה- או המבקש של בביתו לרוב בוצעו העסקאות מריחואה.               של

מסוג סמים בדירתו העצמית, לצריכתו שלא המבקש, החזיק 27.03.14 ביום הראשון,             האישום
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כלי שהיו אלקטרוי, משקל החזיק המבקש כן כמו בקופסאות. לשקיות מחולקים וחשיש              קביס

סמים הזדמויות בריבוי מכר המבקש ,11 ה- עד השי האישומים פי – על הסם. לצריכת                 המשמש

באישום העישה מתחם קבע השלום משפט בבית רבים. לאשים שוות, בכמויות מריחואה,              מסוג

מאירועי אחד לכל ההולם והמתחם בפועל, מאסר חודשי 8 ל- ועד תאי על ממאסר ע                 הראשון

מאסר חודשי 15 ל- ועד שירות בעבודות ותרוצה שיכול קצרה לתקופה ממאסר ע מסוכן בסם                 הסחר

על השלום משפט בית הכריז המבקש, ידי על בסם מהסחר הרווחים הפקת לוכח כן, כמו                 בפועל.

בפועל. מאסר חודשי 24 ל- דון בדירתו. שמצאו הכספים חילוט על והורה סמים כסוחר                המבקש

לבית דיו גזר על ערער המבקש חודשים. 6 של לתקופה ההיגה רישיון ופסילת תאי, על                 מאסר

וכי המבקש, עבר אותו המשמעותי לשיקום יותר גבוה משקל לתת יש כי קבע, המחוזי                המשפט

כן, על אירוע. מהווה סם מכירה כל לפיה השלום משפט בית קביעת בשל הוחמר המבקש של                  עושו

כי וכן בפועל, מאסר חודשי 18 על ויועמד יופחת בפועל המאסר עוש כי פסק המחוזי המשפט                  בית

הערעור רשות בקשת בלבד. ₪ 5,000 של סכום יחולט המבקש של בדירתו שתפס הסכום                מתוך

 בבית   המשפט   העליון   דחתה.

 

חודשי 12 ל- מאסר חודשי 5-6 של מתחם קבע שם איברהים עיסא ' מד"י 26513-05-13                 ת"פ

  מאסר.   סחר   ב   -7.5   גרם   טו   קבוס   בתמורה   ל-100.

ושילם גרם 30-100 של במשקל קבוס, מסוג סם רכש האשם אלקלעי ' מד"י 17410-08-13                ת"פ

מאסר, חודשי 9-18 של עישה מתחם קבע לאחרים. הסם את מכר בהמשך ₪ 3,000 ל- 2,000                  בין

  בשל   שיקולי   שיקום   דון   האשם   ל-6   חודשי   מאסר   בע"ש.

בתמורה גרם 47 ו- 97 של בכמויות קאבוס מסוג סם של מכירה סביתאן ' מד"י 59983-05-13                  ת"פ

של מאסר בין עישה מתחם קבע .MDMA כדורי 5 של מכירה בוסף .₪ 1,300 ו- ₪ 2,500-                   ל

  חודשי   מאסר   לריצוי   בדרך   של   עבודות   שירות   ועד   12   חודשי   מאסר.   האשם   דון   ל-   6   חודשי   ע"ש.

של מכירה 1 אירוע לשוטרת, שוות הזדמויות בארבע סחר אשם חביב ' מד"י 54706-01-13                ת"פ
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במשקל חשיש מסוג סם של מכירה 2 אירוע .₪ ל-200 בתמורה גרם, 6.40 במשקל חשיש מסוג                  סם

ל-100 בתמורה גרם, 3.98 במשקל חשיש מסוג סם של מכירה 3 אירוע .₪ 200 ל- בתמורה גרם, 5.38                  

העישה, מתחם קבע .₪ 50 ל- בתמורה ידועה לא בכמות חשיש, אצבע של מכירה 4 אירוע .₪                 

 מאסר   למשך   מספר   חודשים   בודד   ועד   18   חודשי   מאסר   בפועל.   האשם   דון   ל-6   חודשי   ע"ש.

תוך ההולם, העוש מתחם את הדין גזירת בטרם לקבוע, יש העושין, לחוק 113 לתיקון                בהתאם

העבירה מעשה חומרת בין הולם יחס של קיומו שהוא בעישה, המחה בעיקרון              התחשבות

החברתי בערך הפגיעה מידת עליו, המוטל העוש ומידת סוג בין האשם. של אשמו ומידת                בסיבותיו

שהובאו הדוגמאות האמור לוכח העבירה, ביצוע ובסיבות ההוגה העישה במדייות            המוגן,

של האירוע בגין ההולם העוש מתחם כי סבורי דומות. בעבירות הרווחים מתחמים על               המעידות

התביעה בטיעוי כאמור היו וכמותו, הסם בסוג היתר ובין באמור, בהתחשב מסוכן בסם               סחר

לעיין חודשים. 14 למשך למאסר ועד שירות בעבודות ותרוצה שיכול חודשים 6 של לתקופה                מאסר

12 ועד שירות בעבודות וירוצה שיכול מאסר בין ע המתחם שתפסה הכמות וכח הגידול                עברת

  חודשי   מאסר.

 

התחשבות ותוך המתחם שקילת תוך האשם של עושו את לגזור יש האמור, המתחם               בהיתן

בגזירת להלימה משקל ליתן יש בעייו כאשר המתאים, העוש קביעת על המשליכות              בסיבות

המוגן; בערך הפגיעה מידת וחומרתה; העבירה ביצוע סיבות האשם; ע"י העבירה לביצוע              העוש

  גילו   של   האשם;   הסיבות   עליהן   עמדה   ההגה   בטיעויה;   הודאתו   המצביעה   על   טילת   אחריות.

 

רבה פסיקה קיימת שבפי הדון בעיין ברם לעיוי, שהוגשה בפסיקה עייתי כי אציין               ראשית

שבפי לעיין שהוגשה מפסיקה להקיש יתן לא הוא. לסיבותיו תיק כל מאד מגוות והיא                מאד

האשם של בעייו שהתקבל התסקיר שוות. שתוצאותיה דומה בסיבות פסיקה שקיימת             כיוון

התייצבות על הצביע המבחן שירות כאשר משמעותי, שיקומי הליך על מעיד הוא חיובי.               הוא
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 ריגשית   ושמירה   על   יקיון   מסם.

 

אלו הליכים אולם האשם. עבר אותם השיקום בהליכי להתחשב המשפט לבית מורה 113               תיקון

הוא המרכזי השיקול כאשר שוים שיקוליים קיימים העישה שיקולי בתוך התמוה. כל              אים

הלכה שהוכיח במי מדובר בו. סחר וגם סם גידל גם האשם הוכחי במקרה ההלימה.                שיקול

סמים בעברת הורשע בעבר האשם כי העובדה הסם. ולהפצת הסמים שוק להגדיל גרם כי                למעשה

צעד האשם לקראת הלכה המאשימה זה. בתחום להסתבך לחדול אדומה ורה לאשם הדליקה               לא

ראויים האשם של מעשיו מאסר. חודשי 20 ל- עצמה את להגביל הסכימה עת ביותר                משמעותי

בצורה האשם של הצד את והציג האשם לטובת כברים מאמצים עשה האשם ב"כ גיוי,                לכל

של בדרך מאסר של עושית ותגובה חמורים הם האשם של מעשיו ברם לטובתו, ואבק                ראויה

הירתמות וכח המשפט בית וחומרתם. העבירות ריבוי את הולמים אים ומבחן שירות              עבודות

בהליכי להמשיך מאמץ יעשה שהאשם תקוה תוך ההסדר את יכבד השיקום להליכי              האשם

 השיקום   תוך   כדי   תקופת   המאסר   שלא   תהיה   לריק.

 

 

השיקולים כל פי ועל והעיין המקרה בסיבות בטיעויהם, בהתחשב הצדדים את ששמעתי              לאחר

 הצריכים   לגזר   הדין   אי   קובע   כי   אלה   העושים   שאי   משית   על   האשם:

 

עד1. 18/9/14 מיום מעצרו ימי מעצרו ימי בניכוי חודשים 18 למשך מאסר לעונש הנאשם את דן                  אני

  ליום   9/11/14.

 

שלא2. הוא התנאי שנים. שלוש למשך תנאי על וזאת 9 חודשים למשך למאסר הנאשם את דן                  אני

  יעבור   עבירה   על   פי   הוראות   פקודת   הסמים   המסוכנים   מסוג   פשע.
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  הנאשם   ישלם   קנס   בסך   2,500       ₪    או   25      ימי   מאסר   תמורתם.3.

  הקנס   ישולם   עד   ליום   01.07.16.

 

את4. יפקיד הנאשם חודשיים. של לתקופה נהיגה רישיון מלהחזיק או מלקבל הנאשם את פוסל                הנני

  רישיונו   היום      במזכירות   ביהמ"ש.

 

תנאי5. על וזאת חודשיים של לתקופה נהיגה רישיון מלהחזיק או מלקבל הנאשם את פוסל                הנני

  למשך      3   שנים.

 

 זכות   ערעור   לבית   המשפט   המחוזי   בת"א,   תוך   45   יום   מהיום.

 

קצין של הדעת שיקול פי על לבעליהם יושבו יחולטו, יישמדו, שהם הרי מוצגים וקיימים                במידה

 החקירות.

לידיו להחזירו יש היתרה ואת מהפיקדון יקוזז הקס האשם, על-ידי בתיק פיקדון שהופקד               ככל

 או   לגורם   אחר   לפי   בקשת   האשם   ובהיעדר   מיעה   על-פי   דין.

  האשם   יפה   למזכירות   ביהמ"ש   לקבלת   שובר   תשלום   קס.
<#3#> 

 
 יתה   והודעה   היום   ה'   יסן   תשע"ו,   13/04/2016   במעמד   הוכחים.

 
 

  שמואל   מלמד   ,   שופט
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 ב"כ   האשם

  אבקש   עיכוב   ביצוע   של   45   ימים   שכן   יש   את   פסח   וזאת   גם   לאור   שקילת   ערעור.

  אבקש   שאת   הקס   יקזזו   מתוך   10,000   ₪   שהופקדו.

 

 ב"כ   המאשימה:

  או   מתגדים   לעיכוב   ביצוע.   לחלופין,   מבקשים   ערבויות.
<#4#> 

 החלטה
  אי   מורה   על   עיכוב   עוש   המאסר   עד   ליום   29/5/16.

 

יצן בימ"ר ,10.00 לשעה, עד 29/5/16 ביום, עליו שהושת המאסר עוש לריצוי יתייצב               האשם

על הדין. מגזר ועותק דרכון או זהות תעודת כשברשותו הסוהר, בתי שירות החלטת פי על או                  ברמלה

בטלפוים: הסוהר, בתי שירות של ומיון אבחון עף עם למאסר, הכיסה את לתאם               המבקש

  08-9787377   או   089787336.

בתאים לעמוד האשם על כי מורה אי הביצוע עיכוב וקיום למאסר האשם התייצבות               להבטחת

 הבאים:

  התחייבות   עצמית   על   סך   של   15,000   ₪.1.

  ערבות   צד   ג'   על   סך   של   10,000   ₪   ,   ערבה   צד   ג'   יכול   שתהא   שרפי   יעל   ת.ז   2.040031098.

  הפקדה   במזומן   על   סך   של   2,000   ₪.   ניתנת   ארכה   עד   ליום   17/4/16   שעה   3.12:00.

  הסכום   שהופקד   בתיק   המעצרים   יעמוד   בעינו   עד   להתייצבות   הנאשם   למאסר.4.

 צו   עיכוב   יציאה   מהארץ,   במידה   והנאשם   אוחז   בדרכון   עליו   להפקידו   בתחנת   משטרת   בתוך   24   שעות.5.

לרבות המדיה, חשבון על טלפון שיחות שלוש ביצוע לאשם לאפשר המעצר בית שלטוות               על
 לטלפוים   יידים,   לצורך   הסדרת   תאי   השחרור   שקבעו   לעיל.

<#5#> 

 
 יתה   והודעה   היום   ה'   יסן   תשע"ו,   13/04/2016   במעמד   הוכחים.
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  שמואל   מלמד   ,   שופט
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