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:  העובדותא 

הגיע הנאשם לתחנה לממכר סמים17:00 בסמוך לשעה 23.10.19ביום .1  

"(, וזאת על מנת לרכושתחנת הסמיםליד התחנה המרכזית בת"א )להלן: "

ומתאמפטאמין.  מסוג הרואין  מסוכנים  בסמוך לתחנת הסמים פגשסמים 

ילידת  )קטינה,  פ'  במ'  "17.6.2002הנאשם  להלן:  אוהמנוחה,   "

מסוכניםהקטינה" סמים  עבורה  שירכוש  מהנאשם  ביקשה  המנוחה   .)"

בתחנת הסמים, מפני שמסרבים למכור לה. 

אך המנוחה.2 "בקריז",  שהיה  מפני  לבקשתה,  הנאשם  נענה  לא  בתחילה 

יקנה לה סם, היא תיתן לו כסף לקנות סם גם לעצמו. אמרה לו שאם 

המנוחה נתנה לנאשם סכום כסף, והנאשם נכנס לתחנת הסמים ורכש שתי

מנות סם מסוג הרואין, במשקל כולל של גרם אחד, ו עוד שתי מנות סם

מסוג מתאמפטאמין, במשקל כולל של גרם אחד. לאחר מכן, לקח הנאשם

את המנוחה לגן ציבורי סמוך, ושם נתן למנוחה מנה אחת של סם מסוג

הרואין ומנה אחת של מתאמפטאמין, וכן השתמש בעצמו בסם. 



לאחר מכן נתנה המנוחה לנאשם כסף נוסף על מנת שיקנה מנה נוספת של.3

סם מסוג הרואין, במשקל של חצי גרם, והוא עשה כן, וחזר לגן הציבורי.

, ת"א, על146לאחר מכן, לקח הנאשם את המנוחה למלונית בדרך סלמה 

מנת לשהות שם את הלילה. הנאשם שכר חדר למשך הלילה, השניים נכנסו

לחדר, ולאחר זמן מה הלך הנאשם למכולת לקנות אוכל. בזמן שהנאשם

יצא למכולת, יצאה המנוחה מהחדר ומהמלונית. משחזר הנאשם לחדר ולא

את הנאשם  מצא  דקות  מספר  כעבור  לחפשה.  יצא  המנוחה,  ראה את 

המנוחה ברחוב, כשהיא מדממת מרגלה. הנאשם חבש את רגלה והחזיר

אותה למלונית. 

זמן קצר לאחר מכן עזבו הנאשם והמנוחה את המלונית ונסעו באוטובוס.4

לשעה  ובסמוך  של1:00לירושלים,  משפחתו  לבית  הגיעו  בוקר  לפנות   

הנאשם ...  בבית צפפא, לחדר עם כניסה נפרדת בו משתמש הנאשם מעת

"(. החדרלעת )להלן: "

וכן.5 הרואין,  מסוג  נוספת  סם  מנת  למנוחה  הנאשם  נתן  בחדר,  בהיותם 

השתמש בעצמו. כשתי דקות לאחר מכן התחילה המנוחה לרעוד ולקפוץ את

ידיה, למשך מספר שניות. כעבור כמה דקות הלכו הנאשם והמנוחה לישון. 

זמן מה לאחר מכן, יצא הנאשם מהחדר להשיג מנת סם נוספת. 

במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, בין מועד צריכת הסם כמתואר לעיל.6

, לבין השעה שש בערב ביום למחרת, בעודה שכובה בחדר, נפטרה5בסעיף 

הקטינה. 

 היה הנאשם תחת השפעת5, ו-3, 2במועד האירועים המתוארים בסעיפים .7

סם מסוכן. 

מסוכנים.8 סמים  הזדמנויות,  בשתי  הנאשם,  נתן  לעיל  האמורים  במעשיו 

בו, ללא והשתמש  לצריכה עצמית  מסוכן, שלא  סם  החזיק  וכן  לקטינה, 

 היתר. 

:הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשםב.

( לפקודת1)א()21– עבירה לפי סעיף . הדחת קטין לסמים מסוכנים 1

"(. פקודת הסמים )להלן: "1973הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"ג-

)ג( רישא לפקודת7– עבירה לפי סעיף . החזקה ושימוש של סם מסוכן 2

 הסמים.
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הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות

.1995)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו – 18נאשם לייצוג המנויים בסעיף 

סעיף  להוראת  בהתאם  לבית-המשפט  הדין15הודעה  סדר  לחוק  א')א( 

 – התשמ"ב  משולב[  ]נוסח  כי: 1982הפלילי  בזאת,  מודיעה  המאשימה 

קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר

בפועל, אם יורשע בתיק זה.
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	ב. הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם:

