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 בלמ"ס 
 

 

  

 בבית הדין הצבאי המחוזי
 במחוז שיפוטי צפון

 נשיאת ביה"ד  –אל"ם אורלי ירון  בפני הנשיאה: 
 

 סרן אור פרים(   )ע"י ב"כ, התובע הצבאי בעניין:
 נגד

 )ע"י ב"כ, סא"ל )במיל'( דנה נוף(  טוראי ת.א  xxxח/
 
 

 חקיקה שאוזכרה:  

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

 

 

 הכרעת דין

פקודת הסמים  סיפא ל )א(+)ג( 7 סעיףהנאשמת מורשעת, על פי הודאתה, בעבירה של שימוש בסם מסוכן לפי 

 , בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים.  1973]נוסח חדש[ התשל"ג  המסוכנים

 ,בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים. י"ב בשבט התשע"ה , 2015בפברואר  1ניתנה והודעה היום,

_________ 

 נשיאה

 
 גזר דין

הנאשמת הורשעה על פי הודאתה בעבירה של שימוש בסם מסוכן על כך שבהיותה חיילת בצה"ל עשתה  

. חלק מן  2014שימוש בסם מסוג קנאביס בחמש הזדמנויות בנסיבות אזרחיות בין החודשים יוני עד דצמבר 

 השימושים בוצעו בצוותא חדא עם חיילים אחרים.

מן הראיות עולה תמונה של נערה חיובית בת למשפחה נורמטיבית המפגינה מוטיבציה גבוהה להמשך שירות.  

 היא הודתה באשמה בהזדמנות הראשונה, וכיום, בבסיס הכליאה, חובה מצוקה הסתגלותית. 

הצדדים להיקשר בהסדר טיעון לעניין העונש. מצאתי את  בנסיבות אלה ועל רקע קשיים ראייתים ראו לנכון 

 ההסדר סביר ולפיכך אני נותנת לו תוקף.  

 על הנאשמת נגזרים אפוא העונשים הבאים. 

 ( ימי מאסר לריצוי בפועל, מניינם מיום מעצרה.45ארבעים וחמישה ) .א

(, שלא תעבור עבירה שעניינה שימוש בסם מסוכן או  2( ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים )60שישים ) .ב

 החזקתו. 

( שלא תעבור עבירה שעניינה סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש 2חודש מאסר על תנאי למשך שנתיים ) .ג

 בסמים מסוכנים. 

 ום ריצוי עונש המאסר. ( ימי פסילה מקבל או מהחזק רנצ"א בפועל שמניינם מת30שלושים ) .ד
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התרשמתי ממוטיבציה כנה להמשך שירות תקין ומהתגייסות המשפחה על מנת להשיב את הנאשמת לדרך 

 הישר. מן הראוי כי התרשמותי זו תובא בפני הוועדה שתדון בהמשך שירותה.

 

 

 והצדדים. בפומבי ובמעמד הנאשם  י"ב בשבט התשע"ה,, 2015בפברואר  1ניתנה והודעה היום,

 כות ערעור כחוק, הודעה. ז

_________ 

 נשיאה
5129 371 

5467 831  העתק נכון מהמקור3
 רס"ן סיון שלמה
 ק' בית הדין

 
 נערך על ידי ש.א 

 28/04/2015בתאריך 
 חתימת המגיה:

5129 371 
54678313 

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

 
 54678313-12/15אורלי ירון 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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