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גזר דין
הנאשם ,טוראי ר.מ ,.נותן את הדין בגין עבירות של שימוש בסם מסוכן ,סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסם
מסוכן ,תקיפה ,הטרדת עד וכן שיבוש מהלכי משפט.
מעובדות האישום עולה כי הנאשם ביצע שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס במקום לא ידוע ,ביום ,30.07.2017
וכן סירב למסור דגימת שתן בחקירה שנפתחה נגדו וזאת ביום  ,31.07.2017על אף שהוצא נגדו צו שחייב
אותו לעשות כן.
בנוסף ,ביום  31.07.2017הוגשה תלונה נגד הנאשם על ידי חייל אחר שבעקבותיה הובא הנאשם לחקירה
במצ"ח .לאחר שובו של הנאשם ליחידה ,בסיס מפח"ט * ,סמוך לחצות ובעת שנפגש עם המתלונן ,הוא אמר לו
מספר פעמים שירביץ לו .בהמשך ירק הנאשם על המתלונן ולאחר שהמתלונן התרחק מעט ,הנאשם דחף אותו
והיכה אותו באגרוף בראשו .לאחר שנמלט המתלונן מהמקום ,הגיע הנאשם אחריו כשהוא אוחז במקל עץ.
הנאשם היכה את המתלונן באגרופים בראשו והניף את מקל העץ תוך השמעת דברי איום .בכתב האישום צוין
כי הנאשם ביצע את המעשים נגד המתלונן לאחר הגשת התלונה ובגללה .הנאשם אף ביקש מנגד ביחידה שלא
יספר שהוא הכה את המתלונן.
הצדדים ביקשו ,לאחר שהנאשם הודה והורשע בכתב אישום מתוקן ,להטיל עליו  50ימי מאסר לריצוי בפועל
בכליאה ממשית 30 ,י מי מאסר לריצוי בפועל בדרך של עבודות צבאיות וכן מאסר מותנה שמשכו ותקופתו יהיו
לשיקול דעת בית הדין.
התביעה טענה בפנינו באשר לחומרת המעשים תוך שציינה כי מעשים אלו בוצעו בחלקם לאחר הגשת תלונה
במצ"ח .מנגד ,ציינה התביעה את בחירת הנאשם להודות תוך ויתור על טענות הגנה משמעותיות אשר נוגעות
לקשיים ראייתיים ממשיים .בנוסף לאלו ציינה התביעה כי שקלה את נסיבותיו האישיות של הנאשם וכן את
עובדת פיטוריו מן השירות הצבאי לאחר שנקבע כי אינו כשיר להמשך שירות ביטחון.
ההגנה ציינה בפנינו כי כתב האישום תוקן לאחר שקילת שיקולים ראייתיים .הנאשם הודה בכתב האישום
המתוקן ונטל אחריות על מעשיו .ההגנה העלה בפנינו ,גם דרך הצגת מסמכים בכתב ,פרטים באשר לנאשם
ובני משפחתו .צוין בפנינו כי מדובר במי שמגיע ממשפחה נורמטיבית לחלוטין ,אולם במי שנתקל בקשיים
משמעותיים להשתלב במסגרות .ההגנה הפנתה לקביעה הפסיכיאטרית שלפיה הנאשם אינו כשיר להמשך
שירות ביטחון בשל המסקנה כי מדובר בחייל בלתי בשל ,אימפולסיבי ,עם התנהגות עבריינית .יצוין כי ההגנה
טענה לכך שהנאשם חזר בתשובה בהיותו בן  15שנים ומאז למד בישיבות שונות .הנאשם ויתר על הפטור
שניתן לו על פי דין בשל מעמדו כבן ישיבה ובחר להתגייס לצה"ל ,תחילה לתפקיד קרבי בנח"ל החרדי ובהמשך
ביחידה עורפית .ההגנה הדגישה את התמיכה המשפחתית שיזכה לה הנאשם מבית והשפעת הדבר על שיקומו
וטיפולו.
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אכן מדובר בכישלונות רבים אשר פוגעים במספר ערכים חברתיים .הנאשם כשל בשימוש בסם מסוכן סמוך
לחק ירתו וכן סירב לצו שחייב אותו ליתן דגימת שתן .מעבר לכך הנאשם תקף מתלונן במספר דרכים בשל
הגשת התלונה נגדו במצ"ח וכן ניסה לשכנע נגד מן היחידה שלא למסור שתקף את המתלונן.
שורת הדין הייתה מחייבת ענישה מחמירה מזו אשר סוכמה בין הצדדים ,באופן כזה שהעונש יעמוד בהלימה
עם הפגיעה בערכים החברתיים ומידת הפגיעה בהם .אולם ,ולאחר בחינה ,לא ראינו לנכון להתערב בהסדר על
אף קולתו בהינתן שורה של טעמים .בין היתר נתנו את דעתנו להודאת הנאשם תוך ויתור על טענות
משמעותיות מצידו ,וכן נתנו את דעתנו למצבו האישי והנפשי כאשר מנגד מצויה משפחה תומכת שיכולה לסייע
בשיקומו .כן נתנו את דעתנו לכך שבסופו של יום מעשי האלימות של הנאשם לא הביאו לפגיעה ממשית
במתלונן וכי נסיונו לשבש מהלכי חקירה לא הצליח.
נוכח האמור ונוכח הטעמים שהציגו הצדדים בפנינו ,סברנו כי יש לכבד את הסדר הטיעון על אף קולתו ,אולם
עם החמרה מסוימת ברכיב המאסר המותנה באשר לכל עברו.
על הנאשם נגזרים ,אפוא ,העונשים הבאים:
.1

חמישים ( )50ימי מאסר לריצוי בפועל ,כימי מעצרו הסגור.

.2

שלושים ( ) 30ימי מאסר לריצוי בפועל ,בדרך של עבודות צבאיות ,במצל"ח **** ,בתנאים שנקבעו על
ידי רמ"ד שיקום במקמצ"ר .הנאשם יתייצב לריצוי העונש ביום  18.10.2017עד השעה .10:00

.3

עונש מאסר מותנה בן שישה ( )6חודשים למשך שלוש ( )3שנים ,שלא יעבור כל עבירה לפי פקודת
הסמים המסוכנים  ,איומים או אלימות ,או פגיעה בסדרי שלטון ומשפט.

זכות ערעור תוך  15יום.
ניתן היום , 03.10.2017 ,והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.
___________

____________
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