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      19861	02	1729956	02	17  

  62307/2017 מספר פל"א                        

   

  
   שופט שמואל הרבסטה לפני כבוד

  
  מאשימהה

  

  מדינת ישראל 
  

  
  נגד

 

   321341208  ת.ז. אליסה אוזרינקוב   שמת נאה
  

#>2<#  1 
 2  נוכחי%:

 3  ב"כ המאשימה עו"ד הילה אקוע

 4  א. בסרגליק ועו"ד ע. לש%וב"כ עו"ד הנאשמת 

  5 

  6 

 7 פרוטוקול

  8 

 9לגבי ההרשעה היא דר� המל� בהלי� הפלילי. הימנעות מהרשעה  ב"כ המאשימה טוענת לעונש:

 10וכאשר נסיבות העבירות  נשמרת למקרי� חריגי� בלבד המתארי� פגיעה קונקרטית בשיקו� הנאש�

 11  מאפשרות זאת. המאשימה סבורה כי שני המקרי� אינ� מתקיימי� במקרה דנ&.

 12לפי תסקיר שירות המבח& העדכני הנאשמת אינה עובדת, וג� שירות מבח& אומר כי אינו יכול להצביע 

 13  על פגיעה קונקרטית של הרשעה בחייה. מפנה לפסקה האחרונה לתסקיר המשלי� העדכני. 

 14  בעבודה. ר אינדיקציה קונקרטית לפגיעה בהעד

 15באשר לחומרת העבירה, אמנ� כתב האישו� מתאר עסקת סחר אחת, אבל מדובר על עסקה של מעל 

 16גר� ס� בתמורת סכו� כספי גבוה מאד. בנסיבות אלה אנו סבורי� שמדובר בנסיבות שאינ&  100

 17והתחשבה בכ� לעניי&  ה לקחה בחשבו& את שיקומה של הנאשמתממצדיקות אי הרשעה. המאשי

 18רי� בכתב האישו� ה& עבירות של עמדתה לעונש. עבירות של סחר בסמי� במיוחד ההיקפי� המתוא

 19.  לאור 7.6.17מאסר בפועל, כפי שהיתה העמדה המקורית שלנו מההסדר שהוצג בפרוטוקול מיו� 

 20כ& בנסיבות הלי� שעברה, הסכמנו לרדת למאסר על תנאי ושל"צ ולתהשיקו� של הנאשמת ולאור ה

 21שיעמוד על מאסר על תנאי של"צ בהיק+ נרחב האלה אנו סבורי� שאי& מקו� לאי הרשעה. והעונש 

 22   וקנס. מפנה לפסיקות. מגישה לבית המשפט.

  23 
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 1שו& וכואב של הנאשמת פגש ראנעדרת עבר פלילי, זהו מ 28הנאשמת בת : ב"כ הנאשמת טוע) לעונש

 2א סיפור אישי קשה ביותר, חוויות מטלטלות, כפי ע� המערכת הפלילית. כאשר הגיעה כשבאמתחת

 3  היתקל בכול& ביחד אצל אד� אחד.לשהבהרתי שזה נדיר 

 4. תחילה החשדות היו� גדולי� יותר 7.6.17ותיקו& ביו�  14.2.17הוגש ביו� המקורי כתב האישו� 

 5תפה וצומצמו לאירוע אחד. הנאשמת הודתה בהזדמנות הראשונה וחסכה זמ& שיפוטי יקר, היא שי

 6הגלו� להלי� השיקו�, ניצול חייה לכ& המלי- שירות  לפוטנציאלהבנה שלה פעולה כ� שרואי� את ה

 7  שעות. 400המבח& להימנע מהרשע ושל"צ בהיק+ של 

 8, לפי המלצת שירות "סלעית"ז כחודשי� האחרוני� הנאשמת התייצב לטיפולי� לא קלי� במר 11.ב

 9ימי� בשבוע. הנאשמת מבטאת לקיחת  5ואישיי� & שהיא משתתפת בטיפולי� קבוצתיי� חהמב

 10אחריות, חרטה הבנת הפסול לגבי הדפוסי� השליליי� שבה� נקטה, הפנמה של דר� חדשה כאשר 

 11  היא שבעת רצו& מכ� שיש לה יכולת להביא את חייה למסלול נורמטיבי כאחד האד�.

 12  .1,2מפנה ג� לחוות הדעת הפסיכיאטרית במיוחד לסיפור הקשה בעמודי� 

 13מחר לנאשמת אמור להיער� לנאשמת ראיו& עבודה כתפקיד מעצבת שכולל עיצוב ותכנות. היא 

 14, ריתעסוקתי כפי שבית המשפט ראה בתסקאיו& בקושי רב, שכ& לא היה ליווי יהצליחה לקבל את הר

 15היא עבר האת השלה הראשו& על ידי מנהלת משאבי אנוש, לפני כ& הוצע לה להצטר+ לצוות בחברה 

 16  א רצתה להמשי� לחפש עבודה בתחו� שלה אחרי הכשרה שעברה דר� שירות המבח&. היאחרת, 

 17בית המשפט קבע שהימנעות מהרשעה להתחשב בשני גורמי�, ראשית פגיעה חמורה  –הלכת קטר 

 18ו, לעניות דעתי בצדק שנקבעהמבחני� בשיקו� הנאש�, ושנית, סוג העבירה. אבל א� רואי� את תתי 

 19המאשימה כי א� נסתכל לעניי& הפגיעה החמורה בשיקו�, לאור הרקע המשפט את רב שאל בית 

 20הקשה והמאורעות שחלפו, לאור העדר מעורבות בפלילי נראה כי הרשעה תפגע פגיעה חמורה בשיקו�, 

 21ראשית הסטיגמה שתמנע שיקו� מלא במיוחד שמדובר באד� צעיר שחייו לפניו, ולראשונה יש לה 

 22  הזדמנות שהגיע בכוחות עצמה.

 23פניה מצד הנאשמת לפני הדיו& בידיעה ברורה שא� אבקש דחייה לתסקיר,  תיע אותי כי היתה ליהפ

 24אמרה לי שהיא מוכנה לדחות את הדיו& שוב. אמרתי לה שלא. אני מזכיר שהיות ורכיב שמוסכ� עלינו 

 25ועל המאשימה הוא צו מבח& של  שנה המשמעות היא שתהיה ביקורת על הנושא הטיפולי שיהיה 

 26המבקשת תבקש  המבח&שככל שיהיה צור� בליווי נוס+ של שירות  שנתיי�. אי& לנו בשו� ספק במעקב

 27זאת מיוזמתה כפי שעשתה עד כה. מבלי להקל ראש בחומרת העבירה, מדובר בעבירה שקרתה פע� 

 28תו� הבעת חרטה מיידית על מה שנעשה  אחת, תו� מצוקה קשה ג� כלכלית, ג� אישית, וג� נפשית

 29י הטיפול, א� רצו& להמשי� בכל דרכי הטיפול כ+ פעולה בכל דרו� ג� במעשי� תו� שיתלא רק במילי

 30עד סיו� המסע הלא קל. הנאשמת לא מעוניינת לשוב למעגל הסמי� לא כסוחרת ולא כמשתמשת 

 31  לכ� שהיא מצליחה להישאר נקייה מסמי� למרות מה שנאמר בתסקיר. וההוכחה
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 1רנט מעיד על מצוקה יותר מאשר סחר אמיתי. איני מתעל� לא היה שו� תחכו� במעשה, פרסו� באינט

 2שבהלכת קטר מסתכ� על גורמי סיכו&, אבל התמרי- החזק ביותר שעומד לנגד עיניה הוא התמרי- 

 3בפתיחת ד+ חדש לאחר כל מה שעברה במסגרת ההלי� הפלילי. אני מזכיר ברגע שהנאשמת חוותה 

 4  חודשי�. 8ר בית למש� ימי�. ובמעצ 6מעצר של מעצר ממש, שהתה במעצר 

 5יחידה. אי& פה שיקו+  ראשונהאני רואה בפני אד� אחר לגמרי ממה שראיתי ביו� המעצר. עבירה 

 6שיתו+ פעולה מול שירות המבח&. יחס לעבירה נטילת דפוס של עבריינות כרונית אלא ספציפית מקרית. 

 7ננה לטיעו& המאשימה היו� אחריות גילוי חרטה ותובנה. שניהמבח& המרכזיי� לבחו& ובכ� נית& מע

 8משמעות ההרעשה של הדימוי העצמי של הנאשמת והשפעת ההרשעה על הנאש� בהווה ובעתיד. 

 9ודווקא בנקודה שחברי ציטטה מהתסקיר אני  למרות הרקע הקשה עד היו� לא הוכתמה בפלילי�

 10ל מתייחס שבאופ& חריג משירות המבח& שהוא אומר שלא יכול להצביע על פגיעה נקודתית אב אומר

 11לכ� שהיא בעלת כישורי� על נושא הפגיעה בהלי� השיקו�, הנושא של לקיחת האחריות השינוי 

 12המשמעותי, הפחתת הסיכו& והכישורי� והיכולות שהיא בעצמה יכולה לפנות לעבוד בתחו� 

 13  המחשבי� והיא ג� מתכוונת לעשות זאת.

 14אישי, כל תוצאה ת כל גב כלכלי או רדמזכיר ג� מכל נסיבה מקלה אחרת מדובר בבחורה צעירה נע אני

 15של ההלי� תצטר� לשאת לבדה, ע� הכלי� הדלי� שיש בידה, פתיחת צוהר לעתיד חדש, לכ& כל הקלה 

 16ולגבי המחלוקת שיש  13עשויה להיות הרת גורל עבורה. אני מזכיר שמתח� העונש לפי תיקו& שתהיה 

 17המתח� שבית המשפט צרי� לשקול בע"פ בינינו לבי& התביעה היא שאלת ההרשעה, ושאלתה קנס. 

 18  כב' השופט סולברג.  מפנה. 8641.18

 19יר נוס+ שני שירות המבח& מבקש ג� לצת בית המשפט הנאשמת נשלחה לתסקבדיו& הקוד� ג� בהמ

 20המבח& מדבר  לאור העבודה לשירות טלפוני לתמיכה, ג� בפ& התעסוקתי המלצה לאי הרשעה. שירות

 21תחו� העיסוק, ג� הדבקות בשיחות הפרטניות ובהלי� הטיפול תו�  ג� בכלי� שקיבלה הנאשמת ג�

 22אפשרות נוספת לשיקו� דגש על שנה ורבע בלי שימוש בסמי� כולל בדיקות. שירות המבח& נת& לה 

 23המשפט שבכל התקופה לא נפתחו תיקי� פליליי� נוסיפ�. תו� כדי הדגשת  והוא העיסוק. מזכיר לבית

 24שטמו& בנאשמת. אזכיר שלמרות שמדובר בעבירה של ס�  יגניטיבהקושירות המבח& על פוטנציאל 

 25מסוג קנאביס מבלי לגרוע מחומרת העבירה לא מדובר בס� מסוכ&. נכו& שהעבירה היא חריג אבל נית& 

 26  למצוא שמכלול הנסיבות מצדיק זאת. מגיש לבית המשפט פסיקה עניפה.

 27טתה ה� זהי�. אני קצת מתקשה חברתי הגישה שני פסקי די& שלשי .אתייחס לפסיקת המאשימה

 28  להבי& אי� פריצה לרכב תו� פגיעה בשוטרי�, זו פסיקה זהה, איני רואה שו� קשר.

 29פסק די& שני ערעור על בית משפט זה, לא הבנתי אי� עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, 

 30  ות לחלוטי&.י. נסיבות שונואיומי� ריבוי עבירות זהות למקרה שלנו? ג� זה לדעתי אינו רלבנט
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 1משכ�, אבקש לא להרשיע את הנאשמת. אומר לטובת המאשימה שמדובר במקרה חריג, שונה 

 2מובילי� את התוצאה של ביטול ההרשעה וכמוב& שלאור ושבהחלטה במקרה הזה כשמכלול הנסיבות 

 3  כ� אי& להשית קנס וכ� אנחנו מבקשי�.

  4 

 5כוונתי לחזור עליה. אני מודה עלה : אני מתחרטת על המעשי�. הבנתי את הטעות ואי& בהנאשמת

 6הזדמנות השניה ובמיוחד לשירות המבח& שנת& לי מקו�, ניסיתי לבטל את עצמי. אני מודה על 

 7  ההזדמנות הנוספת ועל המקו� ששירות המבח& נת& לי.
#>5<#  8 

 9  החלטה

  10 

 11  .14:00סמו� לשעה גזר הדי& ינת& 
#>6<#  12 
  13 

 14  במעמד הנוכחי%. 07/05/2018, כ"ב אייר תשע"חניתנה והודעה היו% 

  15 

 

  

  שופט, הרבסט שמואל

   16 

  17 

 18  14:00השעה כעת 

  19 

  20 
#>9<#  21 

 22  גזר די)

  23 

 24  כתב האישו% המתוק) והסדר הטיעו)

 25הנאשמת הורשעה על פי הודאתה שניתנה במסגרת הסדר טיעו& בעבירות של סחר בסמי� והחזקת 

 26(ג) סיפא לפקודת הסמי� המסוכני�[נוסח חדש], 7(א)+7 .א ו19+13סמי� לצריכה עצמית לפי סעיפי� 

 27  )."פקודת הסמי% המסוכני%"(להל&:  1973.תשל"ג

  28 

 29או בסמו� לכ�, מכרה הנאשמת לשוטר  18:00בשעה  8.2.17מכתב האישו� המתוק& עולה, כי ביו� 

 30  גר� נטו. 104.10ניר ברנע ס� מסוג קנבוס במשקל 
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 1קוד� לכ& באותו היו� שוחח השוטר, באמצעות יישומו& "מסנגר" ברשת החברתית "פייסבוק" ע� 

 2" עבור 91. השניי� התכתבו וסיכמו כי הנאשמת תביא לשוטר ""Ray White"הנאשמת, המכונה 

 3  עבורו.  7 1,100" תמורת 13".ו 7 8,200חברו תמורת 

  4 

 5השניי� תיאמו כי הנאשמת תתקשר אל השוטר לטלפו& הנייד שלו, ובהמש� הנאשמת נכנסה לרכבו 

 6של השוטר, מסרה בידיו שקית נייר ובה שתי מעטפות שבתו� כל אחת מה& שקית ניילו& אטומה ובה 

 7 2,000. לאחר שהועברו אליה 7 9,300ר& גר�, והיתה אמורה לקבל עבו 13.ו 91.ס�, כשהוא מחולק ל

 8  , נעצרה על ידי השוטרי�. 7

  9 

 10  גר� נטו במקומות שוני�  בדירתה בתל אביב. 2.33עוד החזיקה הנאשמת בס� מסוג קנבוס במשקל 

 11בעת הצגת הסדר הטיעו& הסכימה ב"כ המאשימה כי תיערכנה חוות דעת מטע� הממונה על עבודות 

 12השירות, הפסיכיאטר המחוזי ושירות המבח& אשר יבח& ג� את שאלת הרשעת הנאשמת, א� הודיעה 

 13  כי עמדתה העונשית היא למאסר בפועל. 

  14 

 15, הרקע לשימוש בסמי� ועברה של ב"כ הנאשמת הודיע כי יעסוק בטיעוניו לעונש ברקע הפסיכיאטרי

 16  הנאשמת.

  17 

 18  תסקיר שירות המבח)

 19עלתה לישראל מרוסיה ע�  10שני�. בגיל  27מתסקיר שירות המבח& עולה כי הנאשמת, רווקה, בת 

 20לישראל היוותה שינוי חיובי לנאשמת נוכח  שני� קוד� לכ&. עלייתה 5חותה עלתה אימה, לאחר שא

 21קשיי� משפחתיי� באר- מוצאה. בבית הספר בישראל הגיעה להישגי� לימודיי�, א� נתקלה בקשיי� 

 22  חברתיי� משמעותיי� והתחברה לחברה שולית. 

  23 

 24אביה של הנאשמת נותר ברוסיה ואי& לה קשר עמו, והיא מתארת אותו כאב אלי� ותוקפני האחראי 

 25וסט טראומטית ממנה היא סובלת. הקשר ע� אחותה רופ+ ג� הוא, א� ע� אימה יש לה להפרעה פ

 26  קשר חיובי כיו�. 

  27 

 28שני�, עזבה הנאשמת את בית אימה, נדדה בי& בתי מכרי� ולפרקי� דרה ברחוב,  14תה בת יכאשר הי

 29סיבי שנות לימוד נשרה ממסגרת הלימודי�. היא תיארה תקופה שאופיינה בשימוש אינטנ 11ובתו� 

 30בסמי� לצד התנהגויות הרסניות נוספות המפורטות בתסקיר, ובהמש� הופטרה משירות צבאי על 

 31שנה, עקב קשר זוגי, השתפר מצבה והיא החלה בלימודי  21רקע סעי+ נפשי. בהמש�, כאשר מלאו לה 

 32  מחשבי� ועבדה בתחו� באופ& עצמאי עד לביצוע העבירות דנ&.
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 1בחרה להפסיק את  16כסובלת מבעיה נפשית וטופלה, א� בגיל אובחנה  14הנאשמת מסרה כי בגיל 

 2, סביב הידרדרות נוספת, פנתה שוב לקבלת טיפול ואז נשללה 20הטיפול התרופתי עד אשר בהיותה בת 

 3  הבעיה הנפשית שאובחנה בעבר.

  4 

 5  זוהי הרשעה יחידה של הנאשמת.

  6 

 7יקוח�, והופנתה לשירות במסגרת הלי� המעצר שהתה הנאשמת בתנאי מעצר בית אצל מכרי� ובפ

 8המבח&. במפגש עימה עלתה הבעייתיות בדפוסי השימוש בסמי� והיא הופנתה לטיפול בנפגעי סמי� 

 9  ובהמש� ג� לטיפול יומיומי במרכז "סלעית" לנשי�. 

 10הנאשמת הודתה בביצוע העבירות הנוכחיות והסבירה כי ברקע לביצוע& השימוש האינטנסיבי בסמי� 

 11  שר הובילו אותה למצב של משבר, ייאוש וחוסר תקווה. ופרידה מב& זוגה, א

  12 

 13שירות המבח& התרש� כי בשלב זה, קיימת התחייבות ראשונית לדפוסיה השוליי� ובחירותיה לפנות 

 14 12לסחר בסמי�. תואר כי ראשית השימוש בחומרי� מסוכני� של הנאשמת בצריכת אלכוהול בגיל 

 15ובהמש�  15אביס וסוגי� נוספי� של סמי� בגיל בהשפעת חשיפתה לשתייה של אימה, שימוש בקנ

 16נגמלה מחומרי� מסוכני� ומאלכוהול, למעט גראס בו  21התמכרות לקוקאי& ומורפיו�. בגיל 

 17השתמשה באופ& אינטנסיבי. מאז מעצרה, היא נמנעת משימוש בסמי� ומסתייעת בגורמי הטיפול 

 18ומשתפת בתחושה של כוחות לקיו�  ובמרכז סלעית לשינוי ושיקו�, מבטאת שביעות רצו& מהטיפול

 19  אורח חיי� נורמטיבי. 

  20 

 21חודשי� הנאשמת מטופלת ומגיעה לפגישות פרטניות  7מרכז סלעית דיווח לשירות המבח&, כי מזה  

 22פעמי� בשבוע, בקביעות ובזמ&. נוכח פגיעות שחוותה בחייה קיי� קושי בסיסי ביכולת  5וקבוצתיות 

 23על הצוות המטפל, נחשפת ומשתפת בעולמה הרגשי. לאור�  לתת אמו&, אול� בהדרגה היא סומכת

 24הטיפול ניכר רצונה להתמסר לטיפול ולשנות הרגליה, ולמעט מעידה אחת של שימוש בגראס, אותו 

 25  שיתפה ע� מטפליה, מוסרת בדיקות המעידות על הימנעותה מסמי�. 

 26שוק החופשי תו� המש� מרכז סלעית דיווח כי לאחר חצי שנת טיפול, נעשה שילוב במקו� עבודה ב

 27טיפול פרטני וליווי צמוד, ולצור� זה ביקשו גורמי הטיפול לאפשר יציאתה לעבודה ולהקל את תנאי 

 28  מעצרה. 

  29 

 30לאחר בחינת הסיכו& לעבריינות והסיכוי לשיקו�, התרשמה קצינת המבח& כי בעיתוי הנוכחי לנאשמת 

 31חודשי� היא מתמידה  7שכ& במש�  יכולת וכוחות לשת+ פעולה בטיפול, להתמיד ולהיתר� ממנו,

 32  בטיפול, מתקדמת באופ& חיובי, נקייה מסמי� ולא נפתחו נגדה תיקי� נוספי�. 
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 1המש� ההלי� הטיפולי וליוויה בסמכות שירות המבח& יוכלו להוות גורמי� מפחיתי סיכו& להישנות 

 2שיקומי במסגרת עבריינות ועל כ& הומל- על העמדתה בצו מבח& למש� שנה במהלכה תמשי� בהלי� ה

 3  סלעית.

  4 

 5לעניי& הרשעתה, קצינת המבח& שיתפה בהתלבטותה: מחד, הנאשמת לא הציגה כל אינדיקציה  

 6קונקרטית לפגיעה בחייה במידה ותורשע בעיתוי זה בחייה. מאיד�, מדובר בעבירה יחידה, חר+ 

 7עותי בחייה מאפייני חייה המורכבי� ועולה לקיחת אחריות מלאה על ביצוע העבירה, שינוי משמ

 8  והתקדמותה בטיפול המפחית את הסיכו& להישנות עבריינות. 

  9 

 10לצד אלה ציינה קצינת המבח& את כישוריה ויכולותיה לצור� קידו� תפקודה ועבודתה בתחו� 

 11המחשבי�, ולבסו+ הומל- לשקול בחיוב את אי הרשעתה בדי&, לצד צו מבח& למש� שנה והטלת צו 

 12  שעות.  400של"צ בהיק+ נרחב של 

  13 

 14מעשיה, לאחר שבחינת מלמדנו כי כיו� הנאשמת מודעת לבעייתיות  4.2.18מיו�  תסקיר משלי%

 15  דפוסיה ההרסניי� במסגרת הטיפולית. 

  16 

 17דווח כי לפני כחודש הנאשמת השתלבה בעבודה במת& שירות תמיכה טלפוני ביישומי מחשב של משרד 

 18עובדי� זמניי�, למשרה קבועה אשר תכלול קבלת הכשרה  22החינו� ונבחרה יחד ע� עובד נוס+, מבי& 

 19משולבת בקבוצת תעסוקה של מרכז היו� של סלעית ומקדמת ממקו� העבודה. לצד זאת הנאשמת 

 20  תיק עבודות לצור� עבודה כמעצבת גרפית. 

  21 

 22הנאשמת תיארה בפני שירות המבח& את ההתמודדות ע� האתגרי� השוני� בהשתלבות בעבודה 

 23  ובהסתגלות לאורח חיי� זה ודיווחה על  תחושה של תמיכה וסיוע במסגרת העבודה ובסלעית. 

 24תפה ג� בצור� בפרטיות ועצמאות ובכוונתה לעבור לדירת מעבר של סלעית ובהמש� הנאשמת שי

 25לשכור דירה באופ& עצמאי, תו� שהיא מתמודדת ע� חובות כספיי� אשר לצור� הסדרת� פנתה לסיוע 

 26  המשפטי הציבורי. 

 27גורמי הטיפול מסרו שהעובדת הסוציאלית אשר טיפלה בנאשמת עזבה, והנאשמת עברה למטפלת 

 28המדווחת על התרשמות חיובית באשר להמש� שיתו+ הפעולה עד כה. הנאשמת ממשיכה  אחרת

 29  ומגיעה לטיפול ומוסרת בדיקות דו שבועיות המעידות על הימנעותה משימוש בסמי�. 

  30 

 31שירות המבח& הדגיש את החשיבות בהמש� שילוב הנאשמת בטיפול ובתעסוקה ואת הפגיעה הצפויה 

 32עליה ענישה מחמירה שתכלול שליחתה לעונש מאסר, ג� א� ירוצה בתהלי� השיקומי במקרה שתוטל 
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 1בעבודות שירות, ולכ& שב על ההמלצה להעמידה בצו מבח& למש� שנה, נוס+ לצו שירות לתועלת 

 2  שעות. 400הציבור בהיק+ של 

  3 

 4מלמדנו כי הנאשמת ממשיכה ומגיעה לכל המפגשי�  30.4.18אשר הוגש לעיוני ביו�  תסקיר נוס*

 5� באורח עיקבי ותדיר. עוד מציינת קצינת המבח&, כי לא נפתחו נגד הנאשמת תיקי� חדשי�, הטיפוליי

 6והיא מעוניינת להמשי� ולהשתלב בעבודה בתחו� המיחשוב ומשכ� ממליצה היא להמנע מהרשעתה 

 7  והוא דבק בהמלצתו אשר פורטה בתסקיר הקוד�.

  8 

 9  חוות דעת פסיכיאטרית

 10סוקרת את מהל� חייה של הנאשמת וקובעת כי היא  16.8.17חוות דעת הפסיכיאטר המחוזי מיו� 

 11שני�, אשר לא  5סובלת מהפרעה נפשית וממצב של פוסט טראומה לאחר פגיעה שחוותה בהיותה בת 

 12  תפורט כא& מטעמי צנעת הפרט. 

  13 

 14שהנאשמת אחראית לאחר בדיקתה ולנוכח האמור בחוות הדעת, קובעת הרופאה הפסיכיאטרית 

 15למעשיה וכשירה לעמוד לדי&, א� נוכח מצבה ממליצה על המש� טיפול פסיכיאטרי ותהלי� שיקומי 

 16  אות� נית& לקבל בכל מסגרת.

  17 

 18  הטיעוני% לעונש

 19ב"כ המאשימה, עוה"ד הילה אקווה, טענה כי יש להרשיע את הנאשמת בשל העדר פגיעה קונקרטית 

 20יה שירות ארו� ומשמעותי לתועלת הציבור, וכ& מאסר מותנה ונוכח חומרתה של העבירה ולהטיל על

 21  וקנס. 

 22אשמת ולשיקומה המוצלח.  הסניגור, עוה"ד א. בסרגליק, הפנה בדבריו לעברה הקשה והמטלטל של הנ

 23לטענתו, יש לבטל את הרשעתה של הנאשמת על מנת שלא לפגוע בשיקומה וכדי לית& בידה אפשרות 

 24  השלי� את הלי� השיקו� כנדרש.בה כדי ל למצוא עבודה מתאימה אשר יהיה

  25 

 26  דיו) והכרעה

 27  הרשעה

  28 

 29כלל הוא במשפט הפלילי כי מי שביצע עבירה, יורשע בביצועה ויישא את העונש בגינה. בית המשפט 

 30יסטה מכלל זה ויימנע מהרשעה במקרי� חריגי� ויוצאי דופ& בהתא� לכללי� שנקבעו לכ� בפסיקה 

 31בות ביצועה מאפשר לוותר על ההרשעה מבלי לפגוע בשיקולי הענישה המנחה, וה� כי סוג העבירה ונסי
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 1כתב נ' מדינת  2083/96האחרי� וכי הרשעת הנאש� תפגע בשיקו� הנאש� פגיעה חמורה (ר' רע"פ 

 2  ). 227)3פ"ד נב(ישראל, 

  3 

 4בית המשפט העליו& קבע כי רק בנסיבות יוצאות דופ& שבה� אי& יחס סביר בי& הנזק הצפוי מ& 

 5ההרשעה לבי& חומרתה, יעשה שימוש בחריג זה ותימנע הרשעת הנאש� וכמוב& שככל שהעבירה 

 6, פ"ד מדינת ישראל נ' פלוני 2669/00חמורה יותר יהא קשה יותר להימנע מההרשעה (ר' ע"פ 

 7  ).685)3נד(

  8 

 9הנאשמת ביצעה עבירה של סחר בסמי�. מדובר בעבירה חמורה ובעלת השלכות רחבות על הציבור, 

 10לגביה גוברי� שיקולי הגמול וההרתעה על שיקוליה� האישיי� של הנאשמי�. על הערכי� המוגני� 

 11והפגיעה שעבירות הסחר בסמי� מסבות לציבור כולו אעמוד בהמש�, א� כבר בשלב זה יש לציי& כי 

 12בסוג עבירות, אשר לא בנקל בית המשפט יימנע מהרשעת הנאשמי� בה�, במיוחד בשל המסר  מדובר

 13חברתי המועבר בהימנעות מהרשעה בשכמות&. לצד זאת יצוי& כי קיימת פסיקה שבה נמנעה .החינוכי

 14הרשעה בעבירות אלה, א� זאת במקרי� מיוחדי� וכאשר נסיבות ביצוע העבירה איפשרו זאת. בעניי& 

 15לומר כי במקרה דנ&, אי& מדובר בעבירה קלה א� יש להדגיש כי מדובר בעבירה חד פעמית,  זה נית&

 16  אשר לא חזרה מאז, ונוכח השיקו� המשמעותי, יש לקוות כי לא תחזור. 

 17עוד יצויי&, כי קורות חייה של הנאשמת עגומי� ה� וקשי�, וכוללי� בתוכ� התמכרות ממושכת 

 18הנאשמת ולזכותה, הכיצד קורות חיי� אלו מביאי� להרשעה  לסמי� קשי�. יש לתמוה, לטובתה של

 19  אחת בלבד בתיק דנ&? 

  20 

 21) נאשמת זו אשר הייתה מכורה לסמי� קשי� לזכותה, כנהוג בפלילי� הכיצד לא ביצעה (וכ� יש להניח

 22  וסבלה מבעיות נפשיות עמוקות, עבירות פליליות נוספות? 

  23 

 24ת" לעבירות הפליליות, אלא במי שנסיבות חייה נדמה, א� כ&, כי אי& מדובר בנאשמת אשר "נמשכ

 25  לזכותה. כ� כדי לגרוע מחובתה, א� יש בכ� כדי להעמיד עניי& זוהובילוה לביצוע�. אי& ב

  26 

 27, פגיעה ממשית וחמורה בנאש� בעטיה של הרשעה, ג� הוא מתקיי� בענייננו. אכ&, אי& התנאי השני

 28סוקתה באופ& קונקרטי וחמור, א� איני נזקק בידי ראיות לכ� שהרשעתה של הנאשמת בדי& תפגע בתע

 29לראיות שכאלו מאחר ופגיעה שכזו, לטעמי, הינה חלק בל יינתק מכל הרשעה. אד� אשר הוכת� בכת� 

 30ההרשעה, חסו� מלעסוק בפלח תעסוקתי מסויי� עוד בטר� יצא מאול� בית המשפט וגזר דינו בידו. 

 31  זו, כ� לשיטתי, פגיעה ברורה.

  32 
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 1  איני נדרש. –ו והוכחתה אבל, ג� לפגיעה ז

  2 

 3  תחו� השיקו�. –במקרה זה, הפגיעה הקשה יותר מצויה בתחו� אחר לחלוטי& 

  4 

 5אותה הלכת כתב, אשר עליה נשענה המאשימה בטיעוניה ובעתירתה להרשעת הנאשמת, מדגישה 

 6  הדגשה יתירה את השיקו� כשיקול חשוב ומשמעותי בבואנו לשקול את ההרשעה וביטולה.

 7  ) נקבע כי:344, 342, 337), 3תמר כתב נ' מדינת ישראל פ"ד נב( 2083/96או ע"פ בהלכת כתב (ר

 8הכלל הוא כי להרשיע נאש% שעבר עבירה, ומי שטוע) ההיפ+, שומה עליו לשכנע את בית המשפט, "

 9  ".ששיקולי השיקו% גוברי% במקרה האינדיווידואלי על השיקולי% שבאינטרס הציבורי

  10 

 11שיקולי השיקו� על השיקולי� שבאינטרס הציבורי. הנאשמת עברה  לטעמי, במקרה דנ&, גוברי�

 12במסגרת ההלי� הפלילי הקשור לתיק זה, מעצר, חקירות ודיוני� משפטיי� שהציבו אותה אל מול 

 13המערכת. אני סבור, כי זה הזמ& לפתוח לה פתח , ולו קט&, כדי להחזירו לתחו� הנורמטיבי, לצידה 

 14  של המערכת ולא לנגדה.

  15 

 16אליבא דשיטת המאשימה, לא הוצגו בפניי ראיות חותכות וחד משמעיות לקשר שבי& הרשעתה אמנ�, 

 17של הנאשמת לבי& אפשרותה להתפרנס בכבוד בעתיד, אול� אני סבור כי "שיקולי השיקו�" אינ� 

 18משתייכי� לתחו� התעסוקתי בלבד, אלא יש לשייכ� לכל התחומי� הנושקי� לאישיותה של זו 

 19  האחרונה.

  20 

 21עה, קשה ומעיקה של נאשמת מורשעת אשר תלווה אותה בהמש� חייה, תחושה שיש בה אות תחושה ר

 22קלו& שמקורה בהרשעה שהוטבעה בנאשמת עקב מעשיו, ג� היא צריכה להיבדק במסננת "שיקולי 

 23  השיקו�" על א+ שאי& לה כל השפעה על תעסוקתו. 

  24 

 25  כ� בכלל, וכ� ג� במקרה דנ&.

  26 

 27הנאשמת שלפניי תפגע קשות בשיקולי שיקומה (במתכונת� הרחבה,  שוכנעתי, כאמור, כי הרשעתה של

 28  כמפורט לעיל), וכי שיקול זה גובר במקרה זה על שיקולי ההרתעה והגמול.

  29 

 30לאור נתוניה האישיי� של הנאשמת, נסיבות חייה, עברה הפלילי נטול ההרשעות, חרטתה הכנה אשר 

 31לקבלו הגעתי לכלל מסקנה כי שיקומה הינו הובעה בפניי, הבנתה כי הוא נזקקת לטיפול והסכמתה 

 32  משמעותי וחשוב ביותר והוא עשוי להפגע כתוצאה מהרשעתה, ומשכ� אני קובע כי הרשעתה תבוטל.
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 1  מתח% העונש ההול%

  2 

 3לחוק העונשי&, העיקרו& המנחה בענישה הוא קיומו של יחס הול� בי& חומרת  113בהתא� לתיקו& 

 4של הנאש� ובי& סוג ומידת העונש המוטל עליו. לש� קביעת  מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו

 5מתח� העונש ההול� יתחשב בית המשפט בער� החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, 

 6ג(א) לחוק העונשי&, 40במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, כאמור בסעי+ 

 7  .1977.התשל"ז

  8 

 9הסחר בסמי� הוא הגנה על הציבור מפני השפעותיו השליליות של הס�.  הער� המוג& בעבירות

 10הסמי� פוגעי� במשתמשי� בה�, בקרוביה� והשלכותיו  .השלכות השימוש בסמי� ה& קשות ופוגעות 

 11השליליות של השימוש משפיעות על הציבור כולו. סוחרי הסמי� ה� אלה המפיצי� את הסמי� 

 12ע. משו� כ� הדגיש בית המשפט העליו& בפסיקתו את הצור� בחברה ולכ& חלק� בהפצת הנגע מכרי

 13 2681/15בענישה מרתיעה בעבירות הסחר כחלק מהמאבק הכולל בהדברת נגע הסמי� (ר' למשל ע"פ 

 14  ). 14.2.16, מיו� ב) שטרית נ' מדינת ישראל

  15 

 16ירה על חומרת העבירות מעידה ג� הענישה המירבית הכבדה לציד& בפקודת הסמי� המסוכני�, ובעב

 17  א לחוק העונשי&. 19שנות מאסר הקבועות בסעי+  20 .דנ& 

  18 

 19נסיבות ביצוע העבירה לפניי מיוחדות בשל האופ& שבו בוצעה העבירה באמצעות רשת הפייסבוק. 

 20תה ההתקשרות לצור� הסחר בסמי�. יההתכתבות בי& השוטר לנאשמת ממחישה עד כמה פשוטה הי

 21חברתית, תו� שהיא עושה שימוש בכינוי אחר תחת הנאשמת לא חששה לסחור בס� ברחבי הרשת ה

 22שמה, ולתא� ע� השוטר את כמויות הסמי� והמחירי� שישל� לה. לאחר תיאו� פרטי העסקה, נפגשו 

 23  השוטר והנאשמת, כשמטרת הנאשמת להשלי� את העיסקה בהעברת הסמי� וקבלת תמורת�. 

 24שיגה את הסמי� בהתא� הנאשמת תכננה את העבירה לבדה, ניהלה משא ומת& ע� השוטר, ה

 25  לדרישתו, תיאמה והוציאה את פגישת� לפועל.

  26 

 27גר�, הינו  104.10 –הנאשמת סחרה בס� מסוג קנאביס, שאינו מ& הסמי� החמורי�, א� משקל הס� 

 28  משמעותי וכ� ג� הנזק הצפוי מהפצתו, אלמלא הגיע לידיו של השוטר בסופו של דבר. 

  29 

 30 2.33נאשמת החזיקה בדירתה קנאביס במשקל כולל של הסעי+ האחרו& לכתב האישו� מוסי+ כי ה

 31גר�. ניסוח הסעי+ כהמש� ישיר לעבירת הסחר, ללא ציו& מועד נפרד, מלמד כי מדובר באותה פרשיה, 
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 1וכפי שנלמד מנסיבותיה של הנאשמת בהמש�, מדובר בסמי� שהחזיקה בדירתה לצור� שימושה 

 2  העצמי. 

  3 

 4סיבות חייה של הנאשמת בעת ביצוע העבירות ומבהיר החזקת הסמי� לשימושה העצמי משק+ את נ

 5את הסיבה לביצוע העבירות וכפי שעולה מחוות הדעת הפסיכיאטרית בעניינה, הנאשמת הבינה את 

 6  מעשיה ויכלה להימנע מה�. 

  7 

 8לאחר שנתתי דעתי לער� המוג& ולפגיעה בו בנסיבות ביצוע העבירות, תו� התחשבות במדיניות הענישה 

 9מתח% הענישה נע במקרה זה בי) מאסר שיכול וירוצה בעבודות שירות ה, אני קובע כי הנוהגת בפסיק

 10  חודשי מאסר לריצוי בפועל.  14 	ועד ל

  11 

 12  העונש המתאי%

  13 

 14הנאשמת הודתה בעבירות המיוחסות לה ובכ� נטלה אחריות על העבירות ושיתפה פעולה ע� רשויות 

 15  אכיפת החוק.

 16נסיבות חייה של הנאשמת קשות ומורכבות ביותר. ראשית& בטראומה קשה שחוותה כילדה צעירה 

 17ביותר ברוסיה, והמשכ& בישראל בילדות ובנעורי� לצד א� שגידלה אותה לבדה תו� צריכת אלכוהול. 

 18בהמש� הנאשמת נשרה ממסגרת לימודית, חברה לחברה שולית והתמכרה לחומרי� מסוכני�, 

 19רגתית עד למצב של התמכרות לסמי� קשי� והתנהלות של הרס עצמי ופגיעות בהידרדרות הד

 20  טראומטיות נוספות.  

  21 

 22על א+ הרקע המורכב בו גדלה, זוהי הסתבכות יחידה של הנאשמת ע� החוק הפלילי ואת העבירות 

 23  שלפניי ביצעה בשיאו של משבר עמוק, ייאוש וחוסר תקווה אשר הובילו אותה לביצוע העבירות. 

 24שירות המבח& תיאר את המשבר סביב התערערות המערכת הזוגית שאותה חוותה כעוג& בחייה, את 

 25הנסיגה במצבה הרגשי והנפשי וההתדרדרות שהובילו לשימוש מופרז בסמי�, לטשטוש גבולות 

 26  ולביצוע העבירות.

  27 

 28ד הנאשמת גדלה בלא שלצידה דמויות תומכות אשר יסייעו לה להתמודד ע� האסו& האישי שפק

 29אותה. השפעות הפגיעה ניכרו בשלבי התבגרותה השוני�, החל מגיל ההתבגרות, אז עזבה את בית 

 30אמה ובמש� תקופה א+ הייתה דיירת רחוב. הנאשמת לא השלימה את חוק לימודיה, על א+ שכפי 

 31  שעולה מתסקיר שירות המבח&, מדובר באישה בעלת יכולת קוגנטיבית גבוהה. 
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 1קשה ביותר. נערה צעירה ופגועה, ללא בית, תמיכה וגבולות שמצאה נקודת הפתיחה של הנאשמת 

 2עצמה ברחובות, התדרדרה לשימוש בסמי� ולהתנהגות הרסנית ופוגענית שכללה ג� קשרי� זוגיי� 

 3  שאופיינו בדפוסי סמכות בעייתיי� ונוקשי�, והייתה נתונה לניצול והשפלה. 

  4 

 5יא עמו לראשונה בחיי הנאשמת, מזור וטיפול הול� ביצוע העבירות הביא לפתיחת ההלי� נגדה, א� הב 

 6לבעיותיה המיוחדות. נראה כי גורמי הטיפול הפנו את הנאשמת לאפיק שיקומי ייעודי למצוקות 

 7ולקשיי� העמוקי� בחייה, והנאשמת אשר בתחילה התקשתה לית& אמו& באחרי�, התגברה על 

 8לי� בה ויצאה נשכרת מכ�. הנאשמת המכשולי� ואט אט הצליחה להיחש+ בפני אנשי המקצוע המטפ

 9שלפניי כיו�, חשה בעלת כוחות ורצו& לצאת ממעגל ההתמכרות והסבל, והיא צועדת את צעדיה 

 10  הראשוני� בעול� שבו לסמי� ולהתנהלות של הרס עצמי אי& עוד מקו�.  

  11 

 12כיו�, הנאשמת מודעת לבעייתיות מעשיה, מתמידה במסגרת הטיפולית בסלעית ונמנעת משימוש 

 13  בסמי� ומאז ביצוע העבירה לא נפתחו נגדה תיקי� חדשי�. 

  14 

 15השיקו� שהנאשמת עברה איננו מושל� ולפניה עוד דר� ארוכה שיהיו בה מטבע הדברי� ג� מהמורות 

 16שזהו ניסיו& ראשו& של הנאשמת לנהל את חייה ללא שימוש בחומרי�  וקשיי�. שירות המבח& ער לכ� 

 17מת תתמודד עימ�, ולכ� שלפני הנאשמת עוד דר� לצעוד בה, מסוג שהוא, ומנה את הקשיי� שהנאש

 18  א� ניכר כי הנאשמת מנצלת את הכלי� שהיא מקבלת מהטיפול וצועדת בדרכה החדשה בבטחה. 

 19ההלי� הפלילי זימ& לנאשמת הזדמנות מיוחדת וסיכוי להיחל- מחיי סבל והתמכרות והנאשמת, על 

 20  הזדמנות ונעזרת בגורמי� המקצועיי�. א+ מצבה הירוד והקשיי� הניכרי�, מנצלת את ה

  21 

 22סבורני כי על א+ שעדיי& קיימי� קשיי� בהצלחת הטיפול עד תו�, תהלי� השיקו� המשמעותי 

 23שהנאשמת עברה מחייב כי הענישה תהא כזו שמחד יהא בה להרתיע את הנאשמת, ומאיד� לא תסכל 

 24על כ&,  בנסיבות אלה, נוכח הלי� את מאמציה ואת הפירות שהניבו עד כה, כפי שהתריע שירת המבח& ו

 25השיקו� שהנאשמת עברה, יש לסטות ממתח� הענישה ההול� ולאמ- את המלצתו העונשית של 

 26  שירות המבח&, ולמעשה, את הסכמת� של הצדדי� באשר לענישה הקונקרטית.

  27 

 28 בחרתי, א� כ&, להושיט יד לנאשמת ולא להרשיעה בדינה, כאילו אמרתי לה שמעשיה נרשמו לפניי,

 29  א� רישו� זה אי& בו לסכל את מהלכה השיקומי, אותו יש לראות ברוח חיובית.

  30 

  31 
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 1נוכח כל האמור לעיל, לאחר שנתתי דעתי לכל השיקולי� הצריכי� לעניי&, אני גוזר על הנאשמת את 

 2  העונשי� הבאי�:

  3 

 4) שעות שירות לתועלת הציבור בהתא% לתוכנית אשר יערו+ שירות המבח) 400ארבע מאות ( .1

 5  ותאושר על ידי.  1.7.18ו* לה אשר תוגש לעיוני עד ליו% ובכפ

 6 

 7 צו מבח) למש+ שנה מהיו%, אשר במהלכה תמשי+ הנאשמת בטיפול בפיקוח שירות המבח). .2

 8 

 9שלא לעבור כל עבירה על פי פקודת הסמי% המסוכני%, וזאת  / 5,000התחייבות בס+ של  .3

 10 3לא כ) תאסר הנאשמת למש+ שא%  1.6.18במש+ שנה מהיו%.  ההתחייבות תחת% עד יו% 

 11 ימי%.

 12 

 13 המוצגי% בתיק יחולטו או יושמדו, וזאת על פי שיקול דעתו של  רש% המוצגי%. .4

  14 

 15  יו�. 45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תו� 
   16 

  17 

 18  במעמד הנוכחי%. 07/05/2018, כ"ב אייר תשע"חניתנה והודעה היו% 

  19 

 

  

  שופט, הרבסט שמואל

  20 

  21 

  22 

   23 

  24 

  25 

  26 

  27 
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   9 

 10 דוד ב& זהבית ידי על הוקלד




