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                         נגד

הנאשם:             ח/ טוראי א.א (ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף)

הכרעת- דין

על-פי הודאתו בפניי, הריני מרשיע את הנאשם בעֵברות:

7(א)+(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים,  שימוש בסם מסוכן לפי סעיף   .1
[נוסח חדש], תשל"ג- 1973.

127א+250א  סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, לפי סעיף   .2
המתוקן  האישום  לכתב  בהתאם  הכל   ,1955  – תשט"ו  הצבאי,  השיפוט  לחוק 

ולפרטים הנוספים.

והודעה בפומבי ובמעמד הנאשם   ,13/08/2012 ניתנה היום, כ"ה אב תשע"ב, 
והצדדים.

_____( - )_____
שופט

גזר דין

שעניינן  המתוקן  האישום  בכתב  לו  שיוחסו  בעבירות  הודאתו,  על-פי  הורשע,  הנאשם 
עד  שנה  פני  על  שהשתרעה  שימושים  של  אינטנסיבית  במסכת  מסוכן,  בסם  שימוש 

פברואר 2012 וכן עבירה של סירוב להיבדק שבוצעה באותו מועד.

הנאשם החל במתווה של שיקום אחר שנמצא כי הוא מכור לשימוש בסם, רקע שאף 
הובילו לפטור מן השירות.

על רקע תוכנית גמילה, נאותה המאשימה להסכים לצירופו של הנאשם לתוכנית, עיקרה 
ונמצא כי עלתה בהצלחה. למעשה, מדובר בנאשם שחדל להשתמש בסמים  הסתיים 

כבר תקופה ממושכת.

בנסיבות אלה, כרתו הצדדים הסדר טיעון שיש בו משום הכרה כי מי שהוא מכור בסם 
טעון בעיקרו של דבר טיפול והענישה אינה מגמה מתאימה עבורו.

עניינו הפרטני של הנאשם  כי הסדר הטיעון תואם את  נוכח הצלחת התוכנית, סברתי 
הענישה  שיקולי  בין  ממשי  באופן  שתישקל  ראוי  השיקום  מידת  שהרי  לכיבוד,  וראוי 

השונים. על כן, ולפי הסדר הטיעון, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים:
ארבעים ושבעה (47) ימי מאסר לריצוי בפועל החופפים את ימי מעצרו בתיק   .1

זה.
ארבעה (4) חודשי מאסר אותם לא ירצה הנאשם, אלא אם בתוך שנתיים (2)   .2
ישוב ויעבור כל עבירה לפי פקס"ם או עבירה אשר יש בה יסוד של שליחת יד 

ברכוש הזולת.
 (150) וחמישים  מאה  בסך  כהן  סתיו  רב"ט  המתלוננת  את  יפצה  הנאשם   .3
פרטים שתמסור  באמצעות   01/09/2012 יום  עד  אליה  שיועברו  חדשים  שקלים 

המזכירות לנאשם.
אני פוסל את הנאשם מקבל או החזק רנצ"א מכל סוג שהוא, פסילה בפועל   .4
בת שבעה (7) חודשים ומניינה החל מהיום. רשמתי את הצהרת הנאשם כי אין 

בידו רישיון נהיגה תקף כעת.

נוכח סיום ההליך, אין מניעה להשיב לנאשם את סך הערבות שהופקדה בתיק וכן אני 
מורה על ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ שהוצא כנגדו.

הנאשם  ובמעמד  בפומבי  והודע   ,13/08/2012 תשע"ב,  אב  כ"ה  היום,  ניתן 
והצדדים.

זכות ערעור כחוק, הודעה.

_____( - )_____
שופט
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