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 לפני:  

 כב' השופט עמית אברהם טל, 
 כב' השופט עמית אברהם יעקב, 

  כב' השופט שמואל בורנשטין
 
 
 תמערערה

�
  מדינת ישראל�

 
 נגד

 
 � משיבה
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 2 נוכחים:
  3 

 4 ב"כ המערערת, עו"ד אופיר פחימה
 5   פלנטר גיאעו"ד ב"כ המשיב, 

 6 ובן זוגו התייצבו המשיב 

 7 פרוטוקול

 8 

 9 ב"כ המערערת:

 10  חוזרת על הודעת הערעור.

 11 

 12 ב"כ המשיב:

 13אנו מזכירים את מדיניות אי ההתערבות של ערכאות הערעור ששמורה על פי ההלכה הפסוקה למקרים 

 14ורק סטייה באופן קיצוני ומהותי מהעונש ההולם יכולה להצדיק  חריגים בלבד שנפלה טעות מהותית

 15 התערבות. 

 16במקרה שלנו לא נפלה כל טעות ודאי לא מהותית באופן שבו הפעיל בית המשפט קמא את שיקול 

 17דעתו. הוא לא התעלם מאף שיקול, לא מסוג העבירה וחומרתה, לא מסוג הסם וכמותו, לא ממדיניות 

 18 ולא מחריגות מסלול אי ההרשעה. הענישה בתיקים מסוג זה 

 19בית המשפט קמא לא התעלם ממבחני הלכת כתב בעניין הימנעות מהרשעה וגם לא מהצורך שהתבסס 

 20 בפסיקה להוכיח נזק קונקרטי וגם לא מכך ששיקולי שיקום הן לא חזות הכל. 

 21כתבו פסק הדין הוא מעמיק, יסודי ומנומק היטב וביחס להתאמתו של המקרה הזה לאי הרשעה נ

 22בפסק הדין שם מדבר בית המשפט על כך שבמהלך  19ואני מפנה לסעיף  דברים בכל זאת לא שגרתיים

 23הדיונים שהתקיימו הוא התרשם שהעתירה לביטול ההרשעה עבור המשיב הזה היא לא פחות 

 24ם ממלחמה על עתידו וכי לכשלון יהיו השלכות הרות גורל והשפעה הרסנית על כל מישורי חייו שבראש

 25שהותרת ההרשעה על  20שי של ממש לממש את חיי הזוגיות עם בן זוגו ואומר בית המשפט בסעיף קו

 26בניגוד לתיקים אחרים לא רק עלולה לפגוע במשיב בהיבטים "חומריים" אלא נוגעת בלב החיים כנה 
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 1עצמם במובן של היכולת לממש חיים משותפים בצרפת עם בן הזוג שאינו אזרח ישראלי ומימוש 

 2שבהיבט הזה שונה עניינו של הנאשם  שונות שמתלוות לזוג נשוי בצרפת ואומר בית המשפט זכויות

 3 מעניינם של אחרים שבאו בפניו ולא מדובר בפגיעה רגילה שנגזרת מהרשעה של כל נאשם בפלילים. 

 4עבודה מאתגרת בחב' את הנזקים הרגילים מהסתבכותו המשיב כבר ספג כשפוטר ממקום עבודתו, 

 5הגבוה, נקלע לקשיים וחובות וחווה משבר אישי כפי שעולה  יהביטחונל ממנו הסיווג אל על, נשל

 6 מהתסקיר. 

 7לשאלת ההרשעה יש גם קשר ישיר ליכולת של התא המשפחתי הזה להתפרנס שכן לבן זוגו יש עבודה 

 8וכעת נמצא באיזושהי עבודה ללא אופק תעסוקתי  יועץ בנק בפריז  ואילו המשיב פוטר –קבועה 

 9 ה גם הוצא לחל"ת. שממנ

 10יש כאן ענין מעבר לנושא התעסוקתי מעצם היכולת לבנות חיים אישיים, לממש זוגיות, להקים 

 11 משפחה.

 12בהכנה לערעור, סקרתי את פסיקתו של ביהמ"ש קמא, ולא בנקל השתכנע ביהמ"ש קמא בענין ביטול 

 13ד. מפנה לנסיבות הרשעה שמורות למקרים חריגים וקיצוניים ביותר והיא לא התקבלה כלאחר י

 14 האישיות העיקריות.

 15בהודעת הערעור כותבים חבריי שמדובר באחזקה שלא לצריכה עצמית ודבר זה לא נטען  14בסעיף 

 16בכתב האישום ולא הובאו שום ראיות. יש כאן ענין שצריך לעמוד עליו. כאשר רוצים להאשים ביבוא 

 17 ה של אחריות.שלא לצריכה עצמית זה צרך להופיע בכתב האישום כי זו שאל

 18 אני מציג פסיקה בענין.

 19עצמית מעל כמות מסוימת לא קיימת בסוג הסם ה זה, החזקה שמדברת על אחזקה שלא לצריכה 

 20 וכאן חייבים להוכיח כראיות כשרות, בהליך הוכחות שיש כאן אחזקה שלא לצריכה עצמית.

 21 ההאישום ושצצה לראשונ אני חייב לומר שהרי אם הייתי יודע שתהיה טענה כזאת, שלא כתובה בכתב

 22בגז"ד כאשר נשענים על חוות דעת שהוגשה על ידי המאשימה בתיק אחר שלא ראיתי אותה, אז לא 

 23 הייתי מסכים לכך.

 24ביהמ"ש לוקח חוות דעת שהוגשה בתיק רפאל ומשתמש בה כדי להסיק כל מיני מסקנות. גם חוות 

 25 הדעת לא אומרת מה שביהמ"ש אומר.

 26שמקובלת לצריכה עצמית, בעוד שחוו"ד לא מדברת על כך. נאמר בחוו"ד כי ביהמ"ש מדבר על כמות 

 27 יצוין כי הכמויות.. במועדים ע"מ לגרום לאופוריה..".

 28מרשי לא נתפס במועדון עם כמויות סם  וזה לא רלבנטי לתיק שלנו, כך שלדבר על אחזקה עצמית זה 

 29תרשם שהיבוא היה שלא למטרות לא מבוסס, לא תקין ולא הוגן. ביהמ"ש אומר מפורשות שהוא ה

 30 סחר.

 31 

 32 ב"כ המערערת:

 33 לדידנו שגה ביהמ"ש קמא בהלכת כתב. 
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 1אנו התייחסנו בהודעת הערעור כי ביהמ"ש הרחיב את מבחן סוג העבירה וכלל את במסגרתו את 

 2 נסיבות היווצרותה, המניעים וכו'.

 3 לאור הערות ביהמ"ש, אני מסכימה לדחיית הערעור.

 4 
<#6#> 5 

 6 פסק דין

 7 

 8סכמת המערערת, שקיבלה את המלצת ביהמ"ש, ומבלי שהדבר ישמש תקדים למקרים אחרים, בה

 9 אנו דוחים את הערעור.

  10 
<#7#> 11 

 12 במעמד הנוכחים.  20/12/2020, ה' טבת תשפ"אניתן והודע היום 

 13 

 14 

�

 

��

 שופט, בורנשטין שמואל שופט עמית, יעקב אברהם שופט עמית, טל  אברהם

 15 

  16 

 17 

 18 

  19 

 20 לולו מרגלית ידי על הוקלד
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