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בבית הדין הצבאי המחוזי

במחוז שיפוטי מטכ"ל

רס"ן שחר גרינברג בפני השופט: 

 

התובע הצבאי           (ע"י ב"כ, סרן פרידה וול) בעניין: 

נגד

ח/XXX סמל י.ט           (ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף)

חקיקה שאוזכרה: 

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

חוק העונשין, תשל"ז-1977: סע'  25

חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, תשע"ג-2013

הכרעת – דין

על פי הודאתה, מורשעת הנאשמת בעבירות של: שימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7 (א) ו- (ג) סיפא 

לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג – 3791, וניסיון לשימוש בסם מסוכן לפי סעיף 7 

(א) ו- (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג – 3791+ סעיף 25 לחוק העונשין, 

תשל"ז- 7791, בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים.

ניתנה היום,  41/80/60 ,  י' אב תשע"ד, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.  ·

___________

שופט

גזר - דין

הנאשמת, סמל י.ט , הורשעה על פי הודאתה בעבירות של שימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7 (א) ו- (ג) 

סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג – 3791, וניסיון לשימוש בסם מסוכן לפי 

סעיף 7 (א) ו- (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג – 3791+ סעיף 25 לחוק 

העונשין, תשל"ז- 7791, בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, עשתה הנאשמת שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס בנסיבות 

אזרחיות החל מחודש נובמבר 3102 ועד חודש יוני 4102. כמו כן, ניסתה הנאשמת לעשות שימוש 

בסם מסוכן באפריל 4102 במועדון חיילים בבסיס תל השומר כאשר עישנה סיגריה שהכילה חומר 

שטיבו אינו ידוע אך כאשר הנאשמת סברה כי מדובר בסם מסוכן, זאת עשתה בצוותא עם חיילים 

אחרים. 

על פי תדפיסה האישי של הנאשמת (ת/2) עלה כי היא התגייסה לצה"ל ביום 2102/11/21, הותאם 

לה פרופיל 79 והיא סיימה בהצלחה טירונות וקורס הדרכה לטירונים. לנאשמת לא קיימת נגררת 

היעדר משירות או נגררת טופס תלונה.

הצדדים הציגו בפני בית הדין הסדר טיעון המתחשב בעיקר בוויתור ההגנה על טענות ראייתיות 

התקין  הצבאי  שירותה  שיפוטי,  בזמן  חיסכון  הנאשמת,  הודאת  על  והן  ראייתים,  קשיים  נוכח 

והתנדבותה במסגרות חברתיות המעידים על אופייה החיובי (ס/7-1).

מהטעמים המפורטים לעיל החלטתי לכבד את הסדר הטיעון.

על הנאשמת נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

ארבעים (04) ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל מיום מעצרה.   .1

עונש מאסר מותנה בן שלושים (03) ימים למשך שנתיים (2), שלא תעבור   .2

עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג – 3791, עבירה לפי חוק 

המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, עבירה שעניינה פגיעה במשמעת 

שמשמעותה שימוש בחומר מסמם כהגדרתו בחוק המאבק בתופעת השימוש 

בחומרים מסכנים ועבירה של סירוב להיבדק לצורך גילוי שימוש או החזקה בסמים 

מסוכנים.

הורדה לדרגת טוראי.  .3

פסילת רישיונות נהיגה, מכל סוג, בפועל, לשישה (6) חודשים, החל מיום סיום   .4

ריצוי מעצרה.

ככל שרשויות הצבא יחליטו להעלות את הנאשמת לועדת סמים לצורך בחינת המשך שירותה 

הצבאי, ממליץ בית הדין כי תישקל בחיוב הותרת החיילת בצה"ל על מנת לאפשר לה לסיים 

שירות צבאי מלא ותקין, בשים לב לשירותה המצוין, תפקידה החשוב וחוות דעת מפקדיה.

זכות ערעור תוך 51 יום.  ·
ניתן היום,  06/08/14 ,  י' אב תשע"ד, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים. 

___________
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