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 בלמ"ס 
 435/16מטכ"ל )מחוזי( 

 

  

 בבית הדין הצבאי המחוזי 
 במחוז שיפוטי מטכ"ל 

 אל"ם אורלי מרקמן  בפני הנשיאה:
  
  

 
 )ע"י ב"כ, סרן שרון גידלביץ' ( התובע הצבאי  בעניין: 

 
 נגד 

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

 

 חקיקה שאוזכרה:  

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

 

 דין   –הכרעת 

 

פקודת ל )ג(ו  )א( 7סעיף על פי הודאתו, מורשע הנאשם בשתי עבירות של שימוש בסם מסוכן לפי 

 , בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים.הסמים המסוכנים

 

 , בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים. 27/06/2016ניתנה והודעה היום, 

 

_______________ 

 נשיאה 

 

 דין  –גזר 

הנאשם, סמל א.ט, נותן את הדין בגין הרשעתו בשתי עבירות של שימוש בסם מסוכן. האחת, 

עניינה בשימוש בסם מסוג קנאביס במהלך חודש מרץ השנה, בנסיבות צבאיות ובצוותא עם 

 ילים אחרים. השנייה, עניינה בחמישה שימושים בנסיבות אזרחיות, חלקם עם חיילים. חי

 

. חרף בעיות רפואיות שבגינן הותאם לו 2014הנאשם התגייס לשירות הצבאי בחודש מרץ 

.  X, השתלב הנאשם באופן מצטיין בתפקיד לוחם מעברים בגדוד 45לאחרונה פרופיל רפואי 

תבים וחוות דעת מאת מפקדים וחיילים בגדוד, המלמדת על תרומתו לעיוני הוגשה אסופה של מכ

של הנאשם במסגרת השירות הצבאי. עוד ניתן היה להתרשם מקיומה של מסגרת נורמטיבית 
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ומשפחה חמה ותורמת אשר לכל אורך השנים מחנכת את הנאשם באופן ערכי, להשתלב כאזרח 

 ובהמשך כחייל מועיל ותורם. 

 

בחקירה והודה בהזדמנות הראשונה במעשים המיוחסים לו. הוא הביע הנאשם שיתף פעולה 

 חרטה כנה על המעשים ומוטיבציה להשלים שירות צבאי באופן החיובי וכפי שעשה עד עתה. 

 

הצדדים עתרו להסתפק במאסר בפועל בן חודשיים, לצד מאסר מותנה, הורדה בדרגה ועונש של 

 פסילה וזאת, נוכח קשיים ראייתיים ובשים לב לרמת הענישה בפרשה. 

 

לאחר שהתרשמתי מאישיותו של הנאשם, ומפוטנציאל השיקום המובהק אשר קיים בעניינו, 

 מצאתי לכבד את הסכמת הצדדים. 

 

 מוטלים, אפוא, העונשים הבאים: על הנאשם

 ( ימי מאסר לריצוי בפועל, שמניינם מיום מעצרו. 60. שישים )1

פקודת  ( שלא יעבור עבירות לפי 3( ימי מאסר מותנה, למשך שלוש שנים )40ארבעים ) .2

 .הסמים המסוכנים

( שלא יעבור עבירה שעניינה סירוב  2שנתיים ) ( ימי מאסר מותנה למשך40ארבעים ) .3

למעט שתיית   33.0220להיבדק או עבירה של אי קיום הוראות על פי פקודת מטכ"ל 

 משקה משכר.  

 ( ימי פסילת רנצ"א בפועל, שמניינם מיום סיום ריצוי עונש המאסר בפועל. 60שישים ) .4

 הורדה לדרגת טוראי.  .5

  

  

סמים במיטב, אשר ככל שתבקש לזמן את הנאשם לדיון  העתק מגזר הדין יועבר לעיון ועדת 

בפניה, מתבקשת לשקול את שירותו הצבאי התורם והמועיל ואת המוטיבציה שלו להשלים  

 שירות צבאי על הצד הטוב ביותר.  

 

 זכות ערעור כחוק.  •

 , בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים.  27/06/2016ניתנה והודעה היום, 

______________ 

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

 54678313-435/16אורלי מרקמן 
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