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בבית הדין הצבאי המחוזי
במחוז שיפוטי ח״י

אל״ם אורלי ירון – נשיאת בי״הד בפני הנשיאה: 

(ע״י ב״כ,סגן שחף חיטמן) התובע הצבאי  בעניין: 
נגד

(ע״י ב״כ,עו״ד דנה נוף) ח/xxx סמ״ר ד.ס 

חקיקה שאוזכרה: 

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

הכרעת דין
על פי הודאתו, מורשע הנאשם בשתי עבירות של שימוש בסם מסוכן לפי סעיף 7 (א)+(ג) סיפא 
לפקודת הסמים המסוכנים תשל״ג-3791, בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים.

ניתנה היום,81 באוקטובר 5102, ה׳ בחשון התשע״ו, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.

________
נשיאה

גזר דין

הנאשם,סמ״ר ד.ס , נותן את הדין בגין שימושים שביצע בסם מסוכן בסוג קנאביס בן חודש 
יולי 5102 למחצית חודש ספטמבר 5102 במספר הזדמנויות. אחד השימושים בוצע בספינה 
שבה הוא משרת כמפעיל מערכת השטה. החקירה נפתחה לאחר שמפקד תורן הבחין בריח 
חשוד הנודף מחדרו של הנאשם, ובמהלכה נתפסו בחפצי הנאשם בספינה סם מסוכן מסוג 

קנאביס וגבעולי סם.
הנאשם גוייס לצה״ל בחודש פברואר 3102 והוא מצוי בשלהי שירותו. מפקדיו, שטרחו ובאו 
נורמות  את  מבצעיות,  הפלגות  במהלך  לרבות  תפקודו,  את  לחיוב  ציינו  לזכותו,  להעיד 
חברתית  מבחינה  מוביל  גורם  היותו  ואת  אותו,  המאפיינות  הגבוהות  ההתנהגות 
והתנדבותית. גם מחנכיו שיבחו בחוות דעתם את יכולותיו, ערכיותו והכבוד המאפיין אותו. 
הנאשם הוא בן למשפחה ערכית ומדברו האחרון עולה כי הוא נלחם לחזור לשירות כלוחם  
לאחר שנפצע. הנאשם מביע מוטיבציה להשלמת שירות תורם ביחידתו, ואף מפקדיו ציינו כי 

הם מעוניינים שיחזור לשירות תחת פיקודם.
הצדדים ראו לנכון להיקשר בהסדר טיעון לעניין העונש במסגרתו שקלו נתונים אלה, כמו גם 

קשיים ראיתים מסויימים בהוכחת האשמה.
אין צורך להרבות מילים בדבר החומרה והסכנה הכרוכים בשימוש בסם על ידי חייל לוחם, 
ודאי כאשר זה מבוצע בתוככי ספינה, המשתתפת בפעילות מבצעית. עם זאת בשים לב לכלל 

הנסיבות שפורטו ובעיקר לקשיים הראיתים, ראיתי לנכון ליתן תוקף להסדר הטיעון.
על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

ארבעים ושמונה (84) ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל ביום מעצרו.   .1
עונש מאסר מותנה בן שלושה (3) חודשים למשך שנתיים (2), שלא יעבור כל עבירה   .2

לפי פקודת הסמים המסוכנים.
עונש מאסר מותנה בן חודש (1) למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה שעניינה סירוב   .3

להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים.
הורדה לדרגת טוראי.  .4

פסילה מקבל או מהחזק רנצ״א בפועל למשך ארבעים (04) ימים מתום ריצוי עונש   .5
הכליאה.

זכות ערעור תוך 51 יום.
ניתנה היום,18 באוקטובר 2015, ה׳ בחשון התשע״ו, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים. 

________
נשיאה
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