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עבריין שפעל כסוכן סמוי הפליל עשרות עבריינים בצפון בעבירות
סמים ואמל"ח
עבריין שחצה את הקווים ושימש כסוכן סמוי ,הפליל מעל  40חשודים בעבירות סמים ואמל"ח .הסוכן
פעל בצפון בקרב העבריינים ,רכש את אמונם וקנה מהם סמים וכלי נשק ,כולל רובים ,אקדחים ואף
רימונים .היום בלילה החקירה עברה לשלב הגלוי שלה והעבריינים נעצרו ,נערך חיפוש בבתיהם והוחרמו
ראיות רבות.
הפשיטה התבצעה בלילה שבין יום ראשון ליום שני ,ובמהלכה נעצרו מעל  40חשודים שמכרו לסוכן המשטרה סמים ונשק .הסוכן הוא
עבריין לשעבר שריצה עונשים בגין עבירות של אלימות ,סחיטה וסחר בנשק וסמים .הוא החליט לחצות את הקווים ורכש את אמונם
של העבריינים .לאחר מכן רכש מהם נשק וסמים בכמויות גדולות ,כולל כלי נשק מסוג קרלו ,אקדחים דמויי עט ,רימוני רסס וסמים
מכל הסוגים .כל העסקות תועדו על ידי הסוכן.
עם תום החקירה הסמויה שארכה חודשים אחדים ,עברה החקירה לשלב הגלוי ולפנות בוקר התבצעה פשיטה של  40החשודים
באזור חיפה והקריות .במהלך הפשיטה נעצרו החשודים ,התבצע חיפוש בבתיהם ,הוחרמו כלי רכב בבעלותם ונאספו ראיות כגון כסף
מזומן וסמים .מעצרים אלה מצטרפים לגל מעצרים נרחב שהתבצע לאחרונה כנגד עבריינים העוסקים במסחר בסמים ובאמל”ח.
המשטרה מוסרת כי החקירה נמשכת וכי כל החשודים יובאו לבית משפט השלום בחיפה בבקשה להאריך את מעצרם.
◻️ על פי סעיף  144לחוק העונשין ,דינו של אדם אשר רוכש או מחזיק נשק שלא כדין ,לרבות מטען חבלה ,דינו עד  7שנות מאסר.
במידה ונשא או הוביל את הנשק ,הדין מזנק לעד  10שנות מאסר .במידה והנשק היה חלק ,אבזר או תחמושת הדין על כך הוא עד 3
שנות מאסר.
◻️ בנוסף ,אדם המייצר ,מייבא או מייצא נשק או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ייחשב כמי
שפוגע בשלום הציבור ,ודינו הוא עד  15שנות מאסר.
◻️ על פי פקודת הסמים המסוכנים חל איסור לסחור בסמים .העונש המרבי בגין עבירה זו הוא עד עשרים שנות מאסר או קנס פי
עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף )61א() (4לחוק העונשין ,קרי  5,650,000שקלים.
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