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   בתי המשפט

 
 005213/06פ  בית משפט השלום נתניה

  
 05/09/2006 :תאריךסגן נשיא -השופטת רות לורך ' כב :בפני

    

   

   

  מדינת ישראל :בעניין
 המאשימה    
  נ  ג  ד  
  אוהב ציון ניר  
 הנאשם    

ד שריד"כ המאשימה עו"ב :נוכחים
  פלנטרד "כ הנאשם עו"ב

 הנאשם בעצמו
   

  פרוטוקול

   

  :התובעת

  .באופן חריג נסכים להמלצת שירות המבחן

 2004מדובר בעבירה חמורה של הספקת סם משנת . ללא עבר' 74הנאשם יליד 

לא היה . ומחומר הראיות עולה כי הייתה הספקה הדדית מהנאשם לאותם חברים

  .חברתיותכאן רווח כלכלי וזה היה בנסיבות 

לאור העובדה כי נראה שזה אירוע די חריג לנוף חייו של הנאשם אשר ניהל עד כה 

ומאז אורח חיים נורמטיבי והעובדה שהוא נקי מסמים ואינדיקציה ממשית 

  .שהרשעה תפגע באופן ממשי בפרנסתו

  .צ"כשאני סברתי שיש מקום להגדיל שעות השל, צ"מדובר בעונש של של

   

  :הסניגור

  ].1/ע[ופת מסמכים מגיש אס

שזו  32המדובר בנאשם כבן , לאור עמדת שירות המבחן לאחר קבלת תסקיר יסודי

  .לו הסתבכותו הראשונה מאז ומעולם

  .ל כלוחם ועדין משרת במילואים"מדובר בנאשם ששירת בצה

Administrator
Rectangle



  .עוד במשטרה נטל אחריות על מעשיו

הוא החל , אישוםהיום נמצא הנאשם במצב אחר לגמרי מאז האירועים נשוא כתב ה

הוא התחתן ונולדה לו בת והוא עבר , לעבוד באופן מסודר בחברה שמוכרת צבעים

  .עם משפחתו לבית דגן ואין לו שום קשר עם הנזכרים בכתב האישום

  .ס ויש צורך בתעודת יושר"לקוחותיו של העסק בו עובד הם שב

   

  :הנאשם

  .אין לי מה להוסיף

   

  פסק דין

' הספקת סם מסוכן מסוג קנבוס לשניים אחרים באוג הנאשם הודה בעבירה של

  .לפקודת הסמים המסוכנים] א[ 13+19לפי סעיף   2004

   

צ בהיקף "הצדדים עותרים לאמץ המלצת שירות המבחן ולהטיל על הנאשם צו של

  .שעות ללא הרשעה בדין 200

   

כת עבירה המשתיי, כשמדובר בעבירה מסוג פשע, לחומרא יש לזקוף העבירה עצמה

  .לחוליה חמורה בשרשרת הפצת הסם

   

  :לקולא יש לשקול שיקולים רבים שפרטו הצדדים ושירות המבחן

  .וזו לו הסתבכותו הראשונה והיחידה עם החוק 32הנאשם כבן 

הצדדים מסכימים כי נסיבות ביצוע העבירה מלמדות כי מדובר על שימוש בצוותא 

כאשר כנגד השניים האחרים כלל לא הוגש , ללא רווח כלכליהספקה הדדית , בסם

  .כתב אישום

עבר מקום מגורים , נישא, הנאשם שינה לחלוטין את אורח חייו, מאז ביצוע העבירה

  .והינו אב לבת

כאשר במסגרת עבודתו נדרש להגיע , 2005הנאשם עובד קבוע בחברה מיוני 

ועל כן הרשעה בפלילים עלולה , רלמקומות רגישים בהם יש צורך בהצגת תעודת יוש

  .לפגוע פגיעה ממשית בנאשם

   

מוצאת אני , הגם שבהחלט מדובר בעתירה שהינה חריגה, לאור המפורט לעיל

צ כדי להוות עונש "כאשר יש בשל, כי מדובר בעתירה ראויה, בנסיבות המקרה דנן

  .ממשי וקונקרטי לנאשם, חינוכי
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  .שעות 200צ ללא הרשעה בדין בהיקף "אני מטילה על הנאשם צו של, לפיכך

  .צ"צ יבוצע במרכז הספורט העירוני בראשל"צו השל

   

  .ד ישלח לשירות המבחן"עותק פסה

   

  .יום מהיום 45זכות ערעור תוך 

  .במעמד הצדדים) 2006בספטמבר  5(ו "תשס, ב באלול"ניתן היום י

                                                                                  

 שופטת, רות לורך
 סגן נשיא
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