
 

 

 

 בתי המשפט

 02-15- ת"פ  בית משפט השלום קריית גת

 

 שופטת נועה חקלאיכב' ה :פניב 2017 ינואר 01

 

 4 

 מדינת ישראל בעניין:

 המאשימה  

 ד ג נ

  319391157 ת.ז. אלכסיי פובר 

 הנאשם  

 1 

 2 נוכחים:

 3 ליפז סימני –ב"כ המאשימה עו"ד 

 4 ראומה גומא –ובא כוחו עו"ד         בעצמו     -הנאשם 
#<1># 5 
 6 

 7 פרוטוקול

 8 

 9 טיעונים לעונש:

 10 

 11 ב"כ המאשימה:

 12', נעדר עבר פלילי. הודה ולקח אחריות בהזדמנות הראשונה, חסך מזמנו של 93הנאשם יליד 

 13בית המשפט.  לאור כמות הסם שנתפסה בביתו ולאור ההסדר שהוצג, אנו סבורים שמדובר 

 14 בהסדר ראוי ויש לכבדו. 

 15 

 16 ב"כ הנאשם:

 17אציין, שהנאשם החל את לימודיו בחו"ל, הוא חזר לכאן כדי אני מסכימה עם דברי חברתי. 

 18לעדכן את מצבו הכלכלי והוא עובד, כל האירוע מלפני שנתיים היא אפיזודה חד פעמית 

 19אבקש להימנע דות שירות ולהסתפק בכך. בחייו. אבקש לקבל את ההסדר שסוכם לענין עבו

 20בוד, לממן את לימודיו. עם מקנס לאור מצבו הכלכלי של הנאשם. הוא חזר לארץ כדי לע

 21אביו אין לו קשר, אמו לא חיה בארץ. הוא עומד בחזקתו עצמו. אבקש שלא להטיל עליו 

 22 קנס.

 23 
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 1 

 2 הנאשם:

 3זה היה שנתיים של שיקום, למדתי מהטעות הזאת. מאז שזה קרה עד עכשיו שמיים וארץ. 

 4 אני הפסקתי עם העניינים האלה. אני לומד מהנדס אלקטרוניקה.
#<2># 5 

 6 דין גזר

 7 

 8ע על פי הודאתו בביצוע עבירות של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית הנאשם הורש .1

 9ג' רישא  7א' +  7והחזקת כלים להכנת סם שלא לצריכה עצמית  בניגוד לסעיפים 

 10 .1973 –רישא לפקודת הסמים המסוכנים )נוסח חדש( תשל"ג  10וסעיף 

 11 

 12חזיק הנאשם ביחידת דיור בסם מסוכן , ה10.11.14על פי עובדות כתב האישום ביום   .2

 13גרם שלא כדין וכן משקל אלקטרוני, מספריים  62.7מסוג קנבוס במשקל של 

 14 מושחרות ושקיות ניילון. 

 15 

 16 , אין לחובתו הרשעות קודמות.1993 הנאשם יליד .3

 17 

 18דין והלכה פסוקה הם כי, ככלל, יכבד בית המשפט את ההסכמות אליהן הגיעו  .4

 19דר טיעון, וזאת כל עוד שיקולי התביעה סבירים וההסדר מאזן הצדדים במסגרת הס

 20 באופן ראוי את האינטרסים שעל הפרק.

 21 

 22לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, את העובדה שהנאשם בחר לקחת אחריות  .5

 23, את טיעוני הצדדים היותו נעדר עבר פליליולהודות באשמה בהזדמנות ראשונה, את 

 24 על כן מצאתי לנכון לכבד את ההסדר.וומאוזן,  לעונש, מצאתי כי ההסדר סביר

 25 

 26 

 27 



 

 

 

 בתי המשפט

 02-15- ת"פ  בית משפט השלום קריית גת

 

 שופטת נועה חקלאיכב' ה :פניב 2017 ינואר 01

 

 6 

 1 

 2 

 3 לאור כל האמור , אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: .6

 4 

 5חודשים, שירוצה בדרך של עבודות שירות,    3הנני מטילה על הנאשם  מאסר לתקופה של  .א

 6   פארק הלאומי אשקלון.ב

 7 שעות עבודה יומיות. 8.5ימים בשבוע,  5הנאשם יועסק 

 8  הנאשם הביע את הסכמתו לרצות את עונש המאסר בעבודות שירות.

 9 

 10במשרדי הממונה על  08:30בשעה  1.2.17על הנאשם להתייצב לתחילת ריצוי המאסר ביום  

 11 עבודות שירות  במפקדת מחוז דרום, יחידת עבודות שירות ב"ש. 

 12זה חלף וטרם . מועד 4.12.16בחוות הדעת שהוכנה על ידי הממונה הומלץ תאריך התחלה 

 13. ככל 1.2.17ניתן גזר הדין, ומשכך בית המשפט קבע תאריך תחילת ריצוי המאסר ליום 

 14שמועד זה אינו אפשרי מבחינת הממונה על עבודות השירות, יודיע הממונה על עבודות 

 15 השירות על מועד חלופי לתחילת ריצוי המאסר ומועד זה יאושר על ידי בית המשפט.

 16 

 17לבצע כל העבודות שמוטלות עליו במסגרת עבודות השירות על פי  מוסבר לנאשם כי עליו

 18ההנחיות שתינתנה לו מעת לעת על ידי הממונה במקום וכל הפרה של עבודות שירות תגרום 

 19 להפסקה מנהלית של עבודות השירות וריצוי עונש המאסר בפועל. 

 20 

 21ות על פקודת ירוצו במידה והנאשם יעבור עביר חודשי מאסר אשר  6גוזרת על הנאשם   .ב

 22 שנים מהיום. 3תוך הסמים מסוג עוון 

 23 

 24חודשי מאסר אשר ירוצו במידה והנאשם יעבור עבירות על פקודת  9גוזרת על הנאשם   .ג

 25 שנים מהיום. 3הסמים מסוג פשע תוך 

 26 

 27להימנע מביצוע עבירה בה הורשע  והכל ₪  2,000הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך  .ד

 28 תוך שנתיים מהיום. 
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 1א יחתום הנאשם כאמור, יאסר יבות תחתם במזכירות בית משפט  עוד היום. לההתחי

 2 יום.  10למשך 

 3 

 4 ימי מאסר תמורתו.    2 או₪    400קנס בסך  .ה

 5 יום מהיום.  60הקנס ישולם תוך 

 6 

 7שנים  3חודשים וזאת על תנאי למשך  6פסילה מלהחזיק ומלקבל רישיון נהיגה לתקופה של  ו.

 8 .1973שהנאשם לא יעבור עבירה בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"ג 

  9 

 10, סמים, כלים, מחברת, סכין וכל מוצג אחר שיש בתיק – יםניתן בזאת צו להשמדת המוצג

 11 ערעור.וזאת בכפוף לחלוף תקופת ה

 12 

 13 יום מהיום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. 45זכות ערעור תוך 
#<3># 14 

 15 

 16 במעמד הנוכחים. 01/01/2017, ג' טבת תשע"זניתנה והודעה היום 

 17 

 

 

  שופטת,  חקלאי נועה

 18 

 19 עטיה אביבה ידי על הוקלד


