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הכרעת דין
על פי הודאתו ,מורשע הנאשם בעבירה של שימוש בסם מסוכן לפי סעיף (7א) ( +ג) סיפא לפקודת הסמים
המסוכנים [נוסח חדש] ,תשל"ג , .1973-בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים.
ניתן היום 26,ביולי  , 2016כ' תמוז תשע"ו ,והודע בפומבי ובמעמד הנאשם ובאי כוח הצדדים.

________
נשיאה
גזר דין
הנאשם ,רב"ט י.ק  ,נותן את הדין בגין עבירה של שימוש בסם מסוכן שעניינה שימוש בסם מסוג קאנביס שביצע
במספר הזדמנויות בנסיבות אזרחיות החל בחודש אוגוסט  2014ועד חודש יול .2016
הנאשם גויס לצהל בחודש מרץ  2014ומשרת כמאחזק חט"כ לשביעות רצונו המלאה של מפקדו וחרף בעיות
בריאות .בדברו האחרון הביע חרטה ורצון עז להשלים שירות באופן תקין .הצדדים מסרו כי עמדו בפניהם קשים
ראיתיים מסוימים בהוכחת האשמה.
בנסיבות אלה ונוכ ח הודאת הנאשם באשמה בהזדמנות הראשונה ושיתוף הפעולה שלו בחקירה ,ראיתי לנכון
לכבד את הסדר הטיעון לעניין עונשו.
על הנאשם נגזרים ,אפוא ,העונשים הבאים:
.1

ארבעים וארבעה ( )44ימי מאסר לריצוי בפועל ,שיימנו החל ביום מעצרו.
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.2
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עונש מאסר מותנה בן שלושה ()3חודשים למשך שנתיים ( ,)2שלא יעבור כל עבירה לפי פקודת הסמים
המסוכנים.

.3

עונש מאסר מותנה בן חודש ( )1למשך שנתיים ( ,)2שלא יעבור עבירה שעניינה סירוב להיבדק לשם גילוי
שימוש בסמים מסוכנים.

.4

שישים ( ) 60ימי פסילה מקבל ומאחזק רנצ"א בפועל ,מניינם מתום ריצוי עונש הכליאה.

.5

הורדה לדרגת טוראי.

מן הראוי כי רצונו העז של הנאשם להשלים שירות תקין וחוות דעתו החיובית ביותר של מפקדו אודות
תפקודו יהיו מונחים בפני כל גוף שיחליט בעניין המשך שירותו.
זכות ערעור תוך  15יום.
ניתן היום 26,ביולי  , 2016כ' תמוז תשע"ו ,והודע בפומבי ובמעמד הנאשם ובאי כוח הצדדים.
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