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

הכרעת דין
על פי הודאתו ,מורשע הנאשם בשתי עבירות של שימוש בסם מסוכן ,לפי סעיף ( 7א)(+ג) סיפא לפקודת
הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,תשל"ג –  ,1973בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים.
ניתנה היום 6,באוקטובר ,2015כ"ג בתשרי התשע"ה,והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.
________
נשיאה
גזר דין
הנאשם ,סמל ב.ש ,נותן את הדין בגין עבירות של שימוש בסם מסוכן שעניינן מספר שימושים שעשה בסם
מסוג קנאביס יחד עם אזרחים בנסיבות אזרחיות בין החודשים אפריל וספטמבר  2015ושימוש אחד שעשה
בסם כאמור בנסיבות צבאיות.
הנאשם גוייס לצה"ל בחודש ינואר  2013לאחר תקופה שהותאם לו פרופיל  24עקב ניתוח שעבר ,ולאור
התעקשותו להתגייס .כיום הוא מצוי בשלהי השירות .מפקדיו וגורמי חינוך שיבחו אותו כאדם אחראי ,ממושמע,
אכפתי וחביב על הזולת.
בבסיס השימושים בסם ,כך על פי טיעוני הצדדים ,עמד מצבו הרפואי של הנאשם ,העלול גם להקשות על
שירותו בתנאי כליאה .בנוסף ,ציינו הצדדים לחיוב את הודאתו של הנאשם שחסכה בזמן שיפוטי ואת ויתור
ההגנה על טענות ראייתיות מסויימות .בדברו האחרון הביע הנאשם מוטיבציה גבוהה להמשך שירות תקין
והבטיח להתרחק בעתיד מעולם הסם.
בנסיבות כוללות אלה מצאתי את הסכמת הצדדים לעניין עונשו סבירה ואני נותנת לה תוקף.
על הנאשם נגזרים ,אפוא ,העונשים הבאים:
.1

שלושים ושבעה ( )37ימי מאסר לריצוי בפועל ,שיימנו החל ביום מעצרו.

1

(צפון) 436/15

.2
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עונש מאסר מותנה בן שלושה ( )3חודשים למשך שנתיים ( ,)2שלא יעבור כל עבירה לפי פקודת הסמים
המסוכנים.

.3

עונש מאסר מותנה בן חודש ( )1למשך שנתיים ( ,)2שלא יעבור עבירה שעניינה סירוב להיבדק לשם גילוי
שימוש בסמים מסוכנים.

.4

הורדה לדרגת טוראי.

.5

פסילת מקבל ומהחזק רנצ"א בפועל למשך שמונים ותשעה ( )89ימים מתום ריצוי עונש הכליאה.

מן הראוי כי גזר דין זה ,על ההתייחסות המצוייה בו למוטיבציה שהביע החייל ולהמלצות מפקדיו ,יועמד
בפני כל ועדה שתבחן את המשך שירותו.
זכות ערעור תוך  15יום.
ניתנה היום 6,באוקטובר , 2015כ"ג בתשרי התשע"ה,והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.
________
נשיאה
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