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 2 כין 2006לעובדה שהעבירה משנת , לעברו הנקי, רביב  התייחסה לגילו הצעיר' ד הגב"עוה

 3  .ועתידו לפניו, אין שום הסתבכות עם החוק כי הפסיק השימוש בסמים
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 5שביצע ויש בה משום פגיעה בציבור שקלתי כל שהובא בפניי וגם אם יש מסוכנות בעבירה   . 4

 6משקבע קצין המבחן כי לא התרשם מבעייתיות בתחום , בכללותו ובציבור הקטינים בפרט

 7וכאשר נאמר כי אינו זקוק לטיפול ייעודי , המיני ואין אלמנטים המעידים על סטייה מינית

 8בחייו לצד  לתקופה קשה 2006לעבריייני מין ניתן בהחלט לקשור ביצועה של העבירה בשנת 

 9תקופה שסביר שהגיעה לקיצה עם גיוסו לצבא תפקודו , שימוש בהרואין וחוסר מעש

 10  .התנקות מוחלטת מהסם ותוכניות לעתיד,החיובי
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 12מעדיפה אני  שהנאשם לא יחזור ויתחבר לחברה שולית בשום הקשר וגם אם ,  בשל כך

 13ודדויות ומעקב הרי לשיטתי נכון היה שיעמוד לפיקוח שירות המבחן להקניית כלים להתמ

 14  .לא אורה על פיקוח, משלא הומלץ כך

  15 

 16 3 חודשי מאסר אותם לא ישא אלא אם בתוך 6מטילה אני על הנאשם , בנסיבות המתוארות

 17ש נסיון או סיוע לבצע וכן תחתם " לחנ214' שנים מהיום יחזור ויעבור כל עבירה לפי סע

 18  . ימי מאסר4 ירצה -  לא תחתםואם, תנאיה כפי התנאי שהוטל ₪ 2,500התחייבות בגובה 
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 20  . מוצגים שנתפסו יושמדו  
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 22  .   יום45ש המחוזי תוך "זכות ערעור לביהמ

  23 
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 26   . במעמד הנוכחים31/03/2009, ט"ניסן תשס' וניתנה והודעה היום 
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