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 חקיקה שאוזכרה:  

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

 א 250, 133, א127: סע'  1955-חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו

 

 
 

 הכרעת דין
 

  פקודת הסמים המסוכניםל )א(+)ג( 7סעיף על פי הודאתו, מורשע הנאשם בעבירה של  שימוש בסם מסוכן, לפי 

 , בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים. 1973-ל"ג]נוסח חדש[, התש

 

 ,והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים והנאשם. 15.01.2018ניתנה היום, 

 

________ 

 אב"ד

 
 גזר דין

 
הנאשם, רב"ט ע.ב., נותן את הדין בגין עבירה של שימוש בסם מסוכן. מכתב האישום המתוקן והפרטים 

, במספר הזדמנויות, השתמש בסם מסוג קנאביס  2017ברואר ועד לדצמבר הנוספים עולה כי במועדים שבין פ

בנסיבות אזרחיות. החקירה נגדו נפתחה עקב חשד מפקדים לשימוש בסם מסוכן, והנאשם נעצר בגינה ביום  

28/12/2017 . 

  הנאשם משרת בצה"ל למעלה משנה כלוחם בחטיבת גולני. אין לחובתו עבר פלילי ומשמעתי. ממסמכי ההגנה

עולה כי הנאשם מגיע מרקע נורמטיבי. לפני גיוסו עסק בהדרכה. לאחר גיוסו ביצע מסלול לחימה כאמור, והוא 

פקדו אשר מציין כי הוא ממלא את תפקידו כקשר באופן מעולה ותוך גילוי ערכים. אביו של זוכה להארכת מ
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הנאשם נכה צה"ל ולעניין זה הוגשו מסמכים מטעם המשפחה, אשר לא יפורטו עקב צנעת הפרט. הנאשם הביע  

 בפני חרטה ומסר כי הוא מעוניין מאוד להשלים שירות תקין כלוחם והפנים את טעותו. 

 

נקשרו בהסדר טיעון, המבקש לאזן בין טיב העבירות לבין נסיבות הקולא הכרוכות בהודאת הנאשם,  הצדדים 

תוך חיסכון בזמן שיפוטי, הבעת החרטה, שירותו הטוב והמועיל ונסיבותיו האישיות. בשים לב לכלל השיקולים 

 האמורים מצאתי כי הסכמת הצדדים סבירה וניתן לכבדה. 

 

 עונשים הבאים: על הנאשם יושתו, אפוא, ה

 

 ( ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל ביום מעצרו. 33שלושים ושלושה )  .1

פקודת  (, לבל  יעבור כל עבירה לפי 3( ימים למשך שלוש שנים )60עונש מאסר מותנה בן  שישים ) .2

 . 1973-]נוסח חדש[, התשל"ג הסמים המסוכנים

(, לבל יעבור כל עבירה שעניינה  2( ימים למשך שנתיים )45עונש מאסר מותנה בן ארבעים וחמישה ) .3

,  חוק השיפוט הצבאיל א' 250א'+127סעיף סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, לפי 

לחוק האמור, שעניינה אי קיום הוראות פ"מ   133סעיף , וכן לבל יעבור עבירה לפי 1955-תשט"ו

 , למעט משקה משכר. 33.0220

 הורדה לדרגת טוראי.   .4

 

שם, כי יישקלו את מסלול שירותו עד כה,  חזקה על הגורמים הרלוונטיים שידונו בהמשך שירותו של הנא 

 המלצת מפקדו ורצונו העז להמשיך בשירות. 

 

 יום.  15זכות ערעור תוך 

 , והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.   15.01.2018ניתן היום,

________ 

 אב"ד
5129 371 

5467 831  העתק נכון מהמקור3
 רס"ן רחלי עמוס
 ק' בית הדין

 
 נערך על ידי ק.ק. 

 21.03.2018בתאריך 
 חתימת המגיה:

5129 371 
54678313 

 
 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 
 54678313-13/18מאיה גולדשמידט 

 ה כפוף לשינויי ניסוח ועריכהנוסח מסמך ז
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