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כתב אישום

הנאשם מואשם בזאת כדלקמן :

 :העובדותא.

 הנאשם קשר  קשר26.09.19בתאריך שאינו ידוע למאשימה עובר לתאריך .1

עם אחרים, שזהותם ומספרם אינם ידועים למאשימה, לבצע פשע- לייבא

"(.הקשרסמים מסוכנים מסוג קנבוס וחשיש ממצרים לישראל )להלן: "

בתאריך .2 קידומו,  ולשם  הנ"ל  הקשר   לשעה26.09.19במסגרת  סמוך   

מהצד05:09 מצרים,  עם  הגבול  לגדר  הסמוך  למקום  הגיע  הנאשם   



, לפחות עם אדם אחד נוסף, כשהם מצוידים85הישראלי, בסמוך קו דיווח 

בשני רכבי שטח.

3." )להלן:  אנשים  של  רב  מספר  העת,  אלהאחריםבאותה  התקרבו   )"

30 או 29הנקודה הנ"ל של גדר הגבול מצד המצרי כשהם נושאים על גבם 

"(, כשלפחות ארבעה מתוכם הכילו סמים מסוכניםהשקיםשקים )להלן: "

מסוגים  ובמשקלים כמפורט להלן:

שק בד בצבע חום עם כתפיות ובו ארבע שקיות פלסטיק שהכילו סםא.

  ק"ג.13.20מסוג קנבוס  במשקל כולל של 

פלסטיקב. שקית  ובו  מאולתרות   כתפיות  בעל  חום  בצבע  בד  שק 

ק"ג, שקית פלסטיק5.50שהכילה סם מסוג קנבוס במשקל של   

 ק"ג וכן5.35נוספת שהכילה סם מסוג קנבוס בתפזורת במשקל של 

 גרם סם מסוג חשיש.100.90אריזת סרט דביק שהכילה 

שקיותג. שתי  ובתוכה  מאולתרות  כתפיות  בעל  חום  בצבע  בד  שק 

 ק"ג.12.05פלסטיק  שהכילו סם מסוג קנבוס במשקל  כולל של 

 ק"ג3.35שק יוטה בעל כתפיות מאולתרות ובתוכה שקית שהכילה ד.

"(הסמיםשל סם מסוג קנבוס )להלן ארבעת השקים יחד: "

במעמד הנ"ל, האחרים העבירו את  השקים וביניהם הסמים דרך גדר הגבול.4

ועזבו את המקום.

 שקים  על כלי הרכב, אך כאשר26הנאשם, או אחרים מטעמו, העמיסו כ- .5

כוח צבאי התקרב אליהם, עזבו את המקום בחופזה והשאירו את ארבעת

השקים עם הסמים על הקרקע בצד הישראלי של גדר הגבול.

במעשיו אלה, הנאשם בצוותא חדא עם אחרים ייבא סם מסוכן מסוג קנבוס.6

 ק"ג וכן סם מסוכן מסוג חשיש במשקל כולל של39.45במשקל כולל של  

במדויק100,90 ידוע  שאינו  ובמשקל  מסוג  סם  לייבא  ניסה  וכן  גרם    

למאשימה.

:הוראות החיקוקב.



יבוא, מסחר והספקה.1 סעיף ייצוא,  + 13- עבירה לפי  א' לפקודת19 

) להלן: "הפקודה"(.1973הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-  

והספקהניסיון .2 מסחר  יבוא,  סעיף ייצוא,  לפי  עבירה   -13 + א'19 

.1977 לחוק העונשין, התשל"ז- 25לפקודת +סעיף 

:עדי התביעהג.
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הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים
בסעיף  המנויים  לייצוג  נאשם  הציבורית,18לזכאות  לחוק הסנגוריה  )א( 

.1995תשנ"ו – 

הודעה לבית-המשפט

א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[15בהתאם להוראת סעיף 
 המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש1982התשמ"ב – 

בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.
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