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

 )ע"י ב"כ, סרן אבי סקוריק( התובע הצבאי בעניין:
 נגד

 )ע"י ב"כ, סא"ל )במיל'( עו"ד דנה נוף(  טוראי תיימור תגת xxxח/
 
 

 חקיקה שאוזכרה:  

 .ג 7, .א.7: סע'  1973-פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"ג

 

 

 הכרעת דין

פקודת  סיפא ל )א(+)ג(  7סעיף ושימוש בסם מסוכן, לפי הנאשם מורשע, על פי הודאתו, בעבירה של החזקה 

 , בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים.  1973 -]נוסח חדש[ התשל"ג הסמים המסוכנים

 ,י"ח בתמוז התשע"ה,בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים. 2015ביולי  5ניתנה והודעה היום,

_________ 

 נשיאה

 
 גזר דין

 
הנאשם, תיימור תאגת, הורשע על פי הודאתו בעבירה של שימוש והחזקה בסם מסוכן שעניינה שני שימושים  

ותא עם חייל אחר  בצו 2015שעשה בסם מסוג קנאביס במוצב נרקיס בו הוא משרת כלוחם. במהלך חודש מרץ 

 בהחזקת סם מסוכן כאמור בשווי חמישים שקלים במוצב לאחר שרכש אותו מחייל אחר.  

, עברו המשמעתי אינו תקין ובנוסף לחובתו הרשעה  2013מדובר במי שגוייס לצהל במהלך חודש אוקטובר 

קופה שבין חודש  בגין שימוש והחזקה בסם מסוכן בנסיבות אזרחיות בת 21/05/2015מבית דין צבאי מיום 

 . בגין הרשעה זו תלוי ועומד כנגדו עונש מאסר מותנה בר הפעלה.  2015למרץ  2014דצמבר 

מראיות ההגנה עולה כי הנאשם הוא בן למשפחה ברוכת ילדים הנתונה במצוקה כלכלית על רקע מצב בריאותו  

 של האב. בדברו האחרון הביע הנאשם חרטה על ביצוע העבירה.  

 זה המקום לציין כי לעת זו עצור הנאשם במשך שישים ימים בגין תיק זה.  

הצדדים ראו לנכון להיקשר בסדר טיעון בעניין עונשו של הנאשם. הם שקלו בגיבוש את העונש המוצע את  

העובדה כי השימושים שביצע הנאשם ביחידתו בוצעו בתקופה שבגינה נתן את הדין בתיק הקודם ובטרם הוטל  

 ונש מאסר מותנה. בנוסף שקלו שיקולים ראייתיים ואת תקופת המעצר שבה נתון הנאשם עד כה.  עליו ע

 נוכח השיקולים הראייתיים המפורטים מצאתי ליתן להסדר תוקף. 

 לפיכך נגזרים על הנאשם העונשים הבאים: 
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ל  מוארך למשך תקופה ש 148/15( חודשים מתיק צפון)מחוזי(/3בן שלושה )  עונש המאסר המותנה . א

 ( נוספות מתום תקופת התנאי המקורית. 2שנתיים )

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

 שימוש בסמים מסוכנים. 

( חודשי פסילה מקבל ומהחזק רנצ"א בפועל שעניינה מתום ריצוי עונש הפסילה בתיק  6שישה ) . ג

 .265/15צפון)מחוזי(/

 
 

_________ 
 נשיאה 
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