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 בלמ"ס 
 388/16צפון )מחוזי( 

 

  

 בבית הדין הצבאי המחוזי
 במחוז שיפוטי צפון

 נשיאת ביה"ד  –אל"ם אורלי ירון  בפני הנשיאה: 
 

 )ע"י ב"כ, סרן שחאדה חמדאן (  התובע הצבאי בעניין:
 

 נגד

 
 )ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף )במיל'(  רב"ט ו.ט xxxר/
 
 

 חקיקה שאוזכרה:  

 א 250, א127: סע'  1955-חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו

 1973-, תשל"גפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[

 

 
 

 

 הכרעת דין
 

סעיף  לפי סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים על פי הודאתו, מורשע הנאשם בעבירה של  

 . בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים. 1955 –, תשט"ו חוק השיפוט הצבאיל א250+  א127

 , כ"ו תמוז תשע"ו, והודע בפומבי ובמעמד הנאשם ובאי כוח הצדדים. 2016באוגוסט  1ניתן היום,

 

________ 

 נשיאה

 
 גזר דין

 
 

רוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים שבוצע על  הנאשם, רב"ט ו.ט , נותן את הדין בגין עבירה של  סי

 לאחר שנחקר במצ"ח בעקבות מידע מודיעיני.   16ידו בחודש פברואר 

 הצדדים פירטו את נסיבותיו האישיות ואת החיסכון בזמן שיפוטי שהיה בהודאתו.  

 בנסיבות אלה ראיתי  לנכון לכבד את הסדר הטיעון מטעמיו.  

 על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים: 

( ימים מתוך עונש המאסר יצטברו לעונש שהוטל על  7( ימי מאסר לריצוי בפועל. שבעה )14ארבעה עשר ) .1

 .378/16הנאשם בתיק צפון מחוזי 
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פקודת הסמים  (, שלא יעבור כל עבירה לפי 2( חודשים למשך שנתיים )3עונש מאסר מותנה בן   שלושה ) .2

 .המסוכנים

(, שלא יעבור עבירה שעניינה סירוב להיבדק לשם גילוי 2( למשך שנתיים )1עונש מאסר מותנה בן  חודש ) .3

 שימוש בסמים מסוכנים. 

 הורדה לדרגת טוראי.  .4

 

 יום.  15זכות ערעור תוך 

 הצדדים. פומבי ובמעמד הנאשם ובאי כוח , כ"ו תמוז תשע"ו, והודע ב2016באוגוסט  1ניתן היום,

 

________ 

 נשיאה

  

 

  
 

5129 371 

5467 831  העתק נכון מהמקור3
 רס"ן רחלי עמוס
 ק' בית הדין

 
 נערך על ידי ע.ס 

 28/08/2016בתאריך 
 חתימת המגיה:

5129 371 
54678313 

 
 הקש כאן –עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו  בעניין

 
 54678313-388/16אורלי ירון 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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