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 בלמ"ס 
 52/16ח"י )מחוזי( 

 

  

 בבית הדין הצבאי המחוזי
 במחוז שיפוטי ח"י

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

 )ע"י ב"כ, סגן דוד גרוסברג(                                             התובע הצבאי בעניין:
 

 נגד

 
 )ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף(                         סמל ד.ב                                   xxxח/
 
 

 חקיקה שאוזכרה:  

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

 

 
 הכרעת דין

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

 , בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים. 1973 –]נוסח חדש[, תשל"ג  המסוכנים

 , כ"ה אלול תשע"ו, והודע בפומבי ובמעמד הנאשם ובאי כוח הצדדים. 2016בספטמבר  28ניתן היום,

 

________ 

 נשיאה

 
 גזר דין

 
שימוש בסם מסוכן שעניינה שני שימושים בסם מסוג קנאביס  הנאשם, סמל ד.ב, נותן את הדין בגין עבירה של  

  2013בנסיבות אזרחיות בהיותו חייל. הנאשם גויס לצה"ל בחודש אוגוסט  2015שבוצעו על ידו בשלהי שנת 

סיים שירות צבאי סדיר מלא תורם ומועיל כנהג משא, ועל כך יעידו חוות דעת מפקדיו.   2016ובחודש אוגוסט 

 פתחה של דרך חדשה ועמל על הקמת עסק פרטי.כיום הוא מצוי ב

 בנסיבות אלו ראיתי לנכון לכבד את הסדר הטיעון מטעמיו.

 

 על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים: 

 

פקודת הסמים  (, שלא יעבור כל עבירה לפי 2( חודשים למשך שנתיים )3בן שלושה ) מאסר מותנהעונש   .1

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

 שימוש בסמים מסוכנים. 

( תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 4( ₪ שישולם על ידו בארבעה )1000קנס בסך אלף ) .3

 ם מן התשלומים במועדו יעמוד הסכום כולו לפירעון מיידי.בשוברים. אם לא ישלם תשלו 15/10/2016

( ימי פסילה מקבל ומהחזק רנצ"א בפועל שמניינם מהיום. הנאשם מורשה לנהוג ברכב עד  30שלושים ) .4

 . 19:00היום בשעה 

 יום.  15זכות ערעור תוך 

 הצדדים. ח , כ"ה אלול תשע"ו, והודע בפומבי ובמעמד הנאשם ובאי כו2016בספטמבר  28ניתן היום,

 

________ 

 נשיאה

  

 

 

 
  

  
5129 371 

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

 
 נערך על ידי ע.ס 

 31/10/16בתאריך 
 חתימת המגיה:

5129 371 
54678313 

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

 
 54678313-52/16אורלי ירון 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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