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חקיקה שאוזכרה:
פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,תשל"ג :1973-סע' ( 7א)( ,ג)
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ,תשע"ג2013-
חוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו :1955-סע' 127א

הכרעת  -דין
על פי הודאתו ,מורשע הנאשם בעבירה של שימוש בסם מסוכן ,לפי סעיף ( 7א) ו( -ג) סיפא לפקודת
הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג –  ,1973בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.

•

ניתנה היום ,13/05/2015 ,כ"ד אייר תשע"ה ,והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.
___________
שופט

גזר  -דין
הנאשם ,טוראי מ.פ ,הורשע על פי הודאתו בעבירה של שימוש בסם מסוכן ,בכך שעשה שימוש
בסם מסוכן מסוג קנאביס במספר הזדמנויות בנסיבות אזרחיות.
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הנאשם התגייס לצה"ל בחודש נובמבר  ,2014משרת כלוחם ומפקדו מעיד עליו כי הוא חייל מוביל,
מצטיין ובעל מוטיבציה לשירות משמעותי בצבא .גם ממכתבה של מנהלת בית הספר התיכון בו
למד הנאשם וכן מהתרשמותי מדבריו האחרונים של הנאשם ניתן ללמוד כי מדובר בעבירה שאינה
מאפיינת את דפוסי התנהגותו החיוביים של הנאשם ,שנטל אחריות על מעשיו בהזדמנות
הראשונה .בנסיבות הללו מצאתי כי הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים הוא סביר ומאוזן ולכן
אכבדו.

על הנאשם נגזרים ,אפוא ,העונשים הבאים:
 .1עשרים ואחת ( )21ימי מאסר לריצוי בפועל ,בניכוי ימי המעצר.
 .2עונש מאסר מותנה בן שישים ( )60ימים למשך שלוש ( )3שנים ,שלא יעבור עבירה לפי
פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג –  ,1973או עבירה לפי חוק המאבק
בתופעת השימוש בחומרים מסכנים.
 .3עונש מאסר מותנה בן שלושים ( )30ימים למשך שנתיים ( ,)2שלא יעבור עבירה לפי סעיף
127א לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו –  ,1955או עבירה של אי קיום הוראות לפי פקודת
מטכ"ל  33.0220למעט שתיית משקה משכר.
 .4פסילת רישיון נהיגה צבאי ואזרחי למשך שלושים ( )30ימים בפועל ,החל מיום סיום ריצוי
עונש המאסר בפועל.

זכות ערעור תוך  15יום.
•
ניתן היום , 13/05/2015 ,כ"ד אייר תשע"ה ,והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.
___________
שופט
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