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ר xxx/רב״ט פ.ג

נגד

)ע״י ב״כ ,סגן דנה אנקר(
)ע״י ב״כ,עו״ד דנה נוף(

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

הכרעת דין
על פי הודאתו ,מורשע הנאשם בעבירה של שימוש בסם מסוכן ,לפי סעיפים )7א()+ג( סיפא
לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,תשל״ג, 3791-בהתאם לכתב האישום המתוקן
ולפרטים הנוספים.
ניתנה היום 9,בפברואר  ,6102ל׳ בשבט התשע״ו ,והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.
________
שופט
גזר דין
הנאשם,רב״ט פ.ג  ,נותן את הדין בגין עבירה של שימוש בסם מסוכן ,בכך שביצע מספר
שימושים בסם מסוג קנאביס בנסיבות אזרחיות בצוותא עם חייל אחר.
הנאשם התגייס לצה״ל בינואר  5102לאחר לימודי הנדסאות חשמל במסגרת העתודה
הטכנולוגית .עברו המשמעתי תקין והוא משרת בתפקיד חשמלאי תומ״ת בחטיבה *.
הצדדים נקשרו בהסדר טיעון במסגרתו ביקשו להשית על הנאשם עונש מאסר אשר יאזן בין
שיקולי החומרה לבין נסיבותיו האישיות של הנאשם במסלול שירותו.
מסמכי ההגנה מלמדים כי מדובר במי שסיים בהצלחה את לימודיו התיכוניים ואת הלימודים
במכללה .המלצתו של רכז המגמה מלמדת על מוטיבציה גבוהה ,שאיפה למצוינות ורוח
התנדבות .גם במסגרת הצבאית זכה הנאשם לשבחים הן באמצעות תעודת הצטיינות
מחלקתית שהוענקה לו במסגרת הכשרתו והן בתפקידו הנוכחי ,כפי שנלמד מחוות דעת
מפקדו .בחוות הדעת הודגשה תרומתו הרבה של הנאשם ליחידה ,המשמעת העצמית
הגבוהה והיכולות המקצועות המצוינות.
מכתבה של האם מלמד על מעטפת משפחתית נורמטיבית  ,תומכת ומכילה אשר נדמה כי יש
בכוחה לסייע לנאשם לחזור לדרך הישרה .בנוסף ,הוצג מכתב המלצה מאת מנהלו של
הנאשם בעבודתו האזרחית וכן מסמכים המלמדים על התנדבות לאורך זמן ובמסגרת מד״א.
התובעת ציינה כי לצד חומרת העבירה ,אשר בוצעה בצוותא עם חייל אחר ,נשקלו קשיים
ראיתיים שהובילו לתיקון כתב האישום וכן נשקלה המלצת המפקד ונטילת האחריות מצידו
של הנאשם.
במכלול הנסיבות שפורטו לעיל מצאתי כי ההסדר מאוזן וראוי לאימוץ.
על הנאשם נגזרים ,אפוא ,העונשים הבאים:
חמישים ) (05ימי מאסר לריצוי בפועל ,שיימנו החל ביום מעצרו.
.1
 .2עונש מאסר מותנה בן שישים ) (06יום למשך שנתיים ) ,(2שלא יעבור כל עבירה לפי
פקודת הסמים המסוכנים.
 .3עונש מאסר מותנה בן שלושים ) (03יום למשך שנתיים ) ,(2שלא יעבור עבירה שעניינה
סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים.
 .4פסילת רישיונות נהיגה בפועל למשך שבעים וחמישה ) (57ימים ,מניינם מיום סיום
ריצוי עונש המאסר בגין תיק זה.
 .5הורדה לדרגת טוראי.
הנאשם הדגיש את רצונו להשלים שירות צבאי מלא בתפקידו .חזקה על ועדת הסמים אשר
תדון בעניינו של הנאשם שתשקול בחיוב את בקשתו זו בעיקר לאור המלצתו החמה של
מפקדו הישיר.
זכות ערעור תוך  51יום.
ניתנה היום 9,בפברואר  ,2016ל׳ בשבט התשע״ו ,והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.
________
שופט
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