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בבית הדין הצבאי המחוזי
במחוז שיפוטי צפון

סא״ל טלי פריד – אב״ד  בפני השופטת: 

(ע״י ב״כ, סגן נוי נטקוביץ׳ ) התובע הצבאי  בעניין: 
נגד

(ע״י ב״כ, עו״ד דנה נוף )  XXXXXXXX סמל xxx/ח

חקיקה שאוזכרה: 

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

הכרעת דין
הנאשמת מורשעת, על פי הודאתה, בעבירה שעניינה שימוש בסם מסוכן לפי סעיף 7(א) + (ג) 
סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל״ג-3791, בהתאם לכתב האישום ולפרטים 

הנוספים. 
ניתן היום,13 במרץ 4102, כ״ט באדר ב התשע״ד, והודע בפומבי ובמעמד הנאשם ובאי כוח 

הצדדים.

_________�����
אב״ד

גזר דין

פי הודאתה בעבירה שעניינה שימוש בסם מסוכן. מדובר בשלושה  על  הנאשמת הורשעה 
עם  בצוותא  אזרחיות  בנסיבות  קנאביס  מסוג  בסם  שימוש  הנאשמת  ביצעה  בהם  אירועים 
הנאשמת   .2102 ספטמבר  אוגוסט,  בחודשים  וכן   1102 בשלהי  התרחשו  האירועים  אחרים. 

סימה את שירות החובה בחודש נובמבר 3102 וכעת עושה את צעדיה הראשונים באזרחות.
הסדר הטיעון שהוצג על ידי הצדדים מבקש לאזן בין חומרת העבירה לבין נסיבות ביצועה, 

לצד שיקולים הנוגעים לנושנות העבירות ולשיהוי בהגשת כתב האישום.
מסמכים  והגישה  הנפשי,  במישור  גם  הנאשמת,  של  הרפואי  דברה  על  הצביעה  ההגנה 
כתמיכה לטענותיה. מסמכים נוספים לימדו על פעילות התנדבותית של הנאשמת ומסירותה 
בעיות  ללא  טובה,  בחיילת  מדובר  כי  מלמדות  המפקדים  המלצות  גיוסה.  טרם  ללימודים 

משמעת, אשר השתלבה היטב הן בפן המקצועי והן בפן החברתי. 
התובע הדגיש כי נשקלה העובדה שמדובר בשימושים נושנים, אשר כתב האישום בעניינם 
כ-4  לפני  שירותה  בתום  מצה״ל  שוחררה  שהנאשמת  העובדה  נשקלה  וכי  בשיהוי  הוגש 

חודשים. עוד נשקל כי בעניינן של מעורבות נוספות בתיק חקירה זה הותוותה רמת ענישה. 
הסדר הטיעון לעניין העונש חורג ממתחם הענישה ההולם שלושה שימושים בסם, בנסיבות 
בהזדמנות  הודאתה  על  להצביע  ניתן  זאת,  עם  צבאי.  בשירות  חיילת  ידי  על  אזרחיות, 
הראשונה, שיתוף הפעולה בחקירה ונושנות העבירות כנסיבות המלמדות על מסלול השיקום 

נוכח האמור, ולאור קיומו של אינטרס שיקומי, מצאתי לכבד את הסדר הטיעון.בו החליטה לפסוע והדברים אף נלמדים מדברה האחרון של הנאשמת טרם גזירת הדין. 
לפיכך, נגזרים עליה העונשים הבאים:

שני (2) ימי מאסר לריצוי בפועל, בניכוי שני (2) ימי מעצרה בגין תיק זה.  .1
שישים (06) ימי מאסר על תנאי למשך שלוש (3) שנים, שלא תעבור עבירה לפי   .2

פקודת הסמים המסוכנים או עבירה שעניינה סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים 
מסוכנים.

הורדה לדרגת טוראי.  .3
קנס כספי בסך שמונה מאות (008 ₪) אשר ישולם בארבעה (4) תשלומים חודשיים,   .4

שווים ועוקבים החל מיום 4102/50/10.

ניתן היום,31 במרץ 2014, כ״ט באדר ב התשע״ד, והודע בפומבי ובמעמד הנאשם ובאי כוח 
הצדדים.

זכות ערעור כחוק, הודעה.

_________
אב״ד
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