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 ח"יבמחוז שיפוטי 

 אב"ד  – אל"ם טלי פריד  בפני השופטים: 
 
 
 
  
  

 
 )ע"י ב"כ, קמ"ש שי שטרומינגר( התובע הצבאי בעניין:

 

 נגד
 
 )ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף(  א.מ.  סמ"ר *** /ח
 
 

 חקיקה שאוזכרה:  

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

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

 

 הכרעת דין
 

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

  א127סעיפים , וסירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים לפי 1973]נוסח חדש[ התשל"ג  המסוכנים

 , בהתאם לכתב האישום  המתוקן ולפרטים הנוספים.    1955, תשט"ו חוק השיפוט הצבאיל א502ו

 

 ,והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים. 05.03.2019ניתנה היום, 

 

________ 

 אב"ד
 גזר דין

 
ם מסוכן וכן עבירה שעניינה סירוב להיבדק לשם הנאשם נותן את הדין בגין הרשעתו בעבירה של שימוש בס

 גילוי שימוש בסמים.  

על פי כתב האישום המתוקן ומסמך הפרטים הנוספים, הנאשם ביצע שימוש בסם מסוג קאנביס בנסיבות  

צבאיות במהלך החודשים שקדמו למעצרו, בצוותא עם חייל מיחידתו. השימוש בסם בוצע על ספינת חיל הים  

כשזומן לחקירה, לאחר שהופלל על ידי חייל מיחידתו, הוצג בפניו צו קש"ב המורה לו למסור  בה משרת הנאשם. 

 דגימת שתן, אולם הוא סירב.  

 הצדדים הציגו הסדר טיעון וביקשו לאמצו, תוך פירוט מגוון השיקולים שעמדו לנגד עיניהם.  
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. את הקורס הצבאי אליו **שייטת ושובץ תחילה לתפקיד תומך לחימה ב 2017הנאשם התגייס לצה"ל בינואר 

נשלח השלים הנאשם בהצטיינות ושירותו במשך כשנה בתפקיד זה בוצע במסירות ובמקצועיות כפי שעולה 

מחוות דעת מפקדיו. צוין כי הנאשם תפקד בצורה יוצאת מן הכלל, גילה אמינות ומקצועיות והפגין יחס חברי.  

 ענה בחיוב והוא שובץ בתפקידו הנוכחי כלוחם וחשמלאי ימי.  רצונו העז של הנאשם להשתבץ בתפקיד לחימה נ

אסופת חוות הדעת שערכו מפקדיו של הנאשם מלמדת כי מדובר בלוחם מצטיין אשר זוכה להערכה יוצאת דופן  

צה מצויים קצינים בתפקידים שונים, נגד ואף מפקד  על תפקודו. בשרשרת הפיקוד שבחרה להעביר מכתבי המל

הספינה. כל אחד מהם עמד על יכולותיו הייחודיות של הנאשם, בעיני רובם הוא החייל המצטיין תחת פיקודם,  

 הודגשו הן יכולותיו המקצועיות והן ערכיו והן כישוריו החברתיים.

הצלחתו במסגרת לימודיו התיכוניים. גם  הצלחתו של הנאשם במסלול שירותו הצבאי מהווה המשך ישיר ל

בעניין זה הוגשה אסופת המלצות אשר תקצר היריעה מלפרט את כולן. מוריו של הנאשם בלימודיו בתיכון שבחו 

את יכולותיו הלימודיות הגבוהות, את המשמעת העצמית את מסירותו ואת השקעתו וכן את תרומתו החברתית,  

כישרון חברתי. כל אלו מצטרפים לתעודת בגרות המשקפת הישגים  אשר נשענה במדיה רבה על כריזמה ו

 לימודיים יוצאי דופן. 

מכתבם של ההורים לימד עד כמה כישלונו של הנאשם, עליו הוא נותן את הדין היום, אינו עולה בקנה אחד עם  

 הערכים על בסיסם חונך וניכר כי דבר העבירה היכה את המשפחה בהלם.  

האחרון, ביטא היטב את כאבו על כישלונו, בראש ובראשונה בשל כך שאכזב את מפקדיו  הנאשם עצמו,  בדברו 

ואת הוריו. הוא תיאר את החשיבות הרבה של השירות הצבאי עבורו ואת רצונו המתמיד לעשות מעל ומעבר,  

 רצון שנותר בעינו גם עתה. הוא מבקש לחזור לתפקידו, ליחידתו, ולממש את הערכים שספג מבית.  

 

תן להתרשם בנקל כי הנאשם מצר על כישלונו וכי מדובר במעידה אשר איננה מאפיינת את שיגרת חייו.  ני

המפגש עם ההליך הפלילי הותיר חותם אצל הנאשם ואצל משפחתו, והיווה הזדמנות לחשבון נפש. כשם  

, אשר פורטו  שהנאשם מביט בכישלונו כעת, בית הדין רואה מנגד גם את כל הדברים המונחים על כף הזכות

 לעיל. 

בנסיבות האמורות, ובעיקר תפקודו המצוין של הנאשם לאורך שירותו הצבאי לצד נטילת האחריות על מעשיו,  

 מצאתי את הסדר הטיעון ראוי והחלטתי לכבדו.  

 על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים: 

 

 . (  ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל ביום מעצרו31שלושים ואחד ) .1

פקודת  ( ימים למשך שנתיים, שלא יעבור כל עבירה לפי 45עונש מאסר מותנה בן  ארבעים וחמישה ) .2

 .הסמים המסוכנים

(, שלא יעבור עבירה שעניינה סירוב  2( ימים למשך שנתיים )30עונש מאסר מותנה בן  שלושים ) .3

 מוש בסמים מסוכנים. להיבדק לשם גילוי שי

 הורדה לדרגת טוראי.   .4

 

כאמור, הנאשם מבקש להמשיך בשירותו הצבאי, שירות אשר זכה לשבחים רבים מצד מפקדיו. חזקה על  

הגורמים המוסמכים כי רצונו העז של הנאשם להמשיך ולתרום, גם על מנת לכפר על טעותו, יישקל בכובד  

 ראש.  
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 יום.  15זכות ערעור תוך 

 , והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.   05.03.2019ם, ניתן היו

________ 

 אב"ד

  

 
5129 371 

5467 831  העתק נכון מהמקור3
 רסן גלעד הרמן
 ק' בית הדין

 
 נערך על ידי ש.פ. 

 24.03.2019בתאריך 
 חתימת המגיה:

5129 371 
54678313 

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

 
 54678313-8/19טלי פריד 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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