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בבית הדין הצבאי המחוזי
במחוז שיפוטי ח״י

סא״ל אחסאן חלבי -  אב״ד בפני השופט: 

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

(ע״י ב״כ , סא״ל דנה נוף) ח/xxx סמל ע.א 

חקיקה שאוזכרה: 

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

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955: סע'  127א, 250א

חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, תשע"ג-2013

הכרעת דין
על פי הודאתו, מורשע הנאשם בעבירה של שימוש בסמים מסוכנים לפי סעיף 7(א) + (ג) סיפא 
לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל״ג-3791, ועבירה של סירוב להיבדק לשם גילוי 
שימוש בסם מסוכן לפי סעיף 127א+250א לחוק השיפוט הצבאי התשט״ו-5591, בהתאם לכתב 

האישום המתוקן ולפרטים הנוספים.
ניתנה היום,01 בפברואר 5102, כ״א בשבט התשע״ה, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.

________
שופט

גזר דין

הנאשם, סמל ע.א , נותן את הדין בגין עבירות של שימוש בסם מסוכן, בשל שימושים בסם 
סירוב  ושל  אזרחיות,  בנסיבות   ,4102 הזדמנויות, במהלך שנת  קנאביס במספר  מסוכן מסוג 
גילוי שימוש בסמים מסוכנים, משסירב למסור דגימת שתן במהלך החקירה  להיבדק לשם 

שהתנהלה נגדו במצ״ח.
החקירה נגד הנאשם, כעולה מהפרטים הנוספים, נפתחה לאחר קבלת מידע מודיעיני אשר 
החשיד אותו וכן אחרים בשימוש בסמים מסוכנים. הנאשם הודה במהלך החקירה במצ״ח 
במיוחס לו אולם סירב למסור דגימת שתן על אף הוצאת צו מן הטעם שאינו מעוניין למסור 

וכי היה מעדיף לתת דגימת שתן למשטרה האזרחית ולא למשטרה הצבאית.
למעשה, הוגש נגד הנאשם כתב אישום אשר ייחס לו גם עבירה של תיווך בסם מסוכן, שהיא 
עבירה מסוג פשע, אולם טרם קיום ישיבת הקראה בתיק, וביום בו נקבע דיון בשאלת המשך 
המעצר, הגישה התביעה הצבאית כתב אישום מתוקן שממנו הושמטה העבירה החמורה של 
שבכתב  לעבירות  בהתאם  יחיד,  דן  בפני  לשמיעה  התיק  נקבע  הנשיאה  ובהחלטת  תיווך, 

האישום המתוקן.
הצדדים הגיעו להסדר טיעון שלפיו נתבקשתי להשית על הנאשם 06 ימי מאסר לריצוי בפועל, 
מאסר מותנה שמשכו ותקופתו יהיו לשיקול דעת בית הדין, הורדה לדרגת טוראי וכן פסילת 

רישיונות בפועל לתקופה בת 8 חודשים.
ראיות  של  ארוכה  שורה  הניחה  והסנגורית  להסדר  הטעמים  את  הציגו  הנכבדים  הצדדים 
שמבקשות ללמד זכות על הנאשם. הוצגו חוות דעת רבות המלמדות על אופיו של הנאשם הן 
והן לתקופה הרלוונטית לשירות הצבאי, בפרט בתפקידו  בתקופה שקדמה לשירות הצבאי 
האחרון של הנאשם. חוות הדעת משבחות את הנאשם, את תפקודו וכן את ערכיותו. מעבר 
תמונה  עולה  מהם  אשר  הנאשם  של  ואחותו  אימו  מטעם  מרגשים  מכתבים  הוצגו  לאלו 

למשפחה ערכית ותומכת.
לאחר שבחנתי את הנסיבות בכללותן, ולאחר שנתתי את דעתי להודאה בהזדמנות הראשונה 
עם  מקל  שהוא  אף  על  הטיעון  הסדר  את  לאמץ  מצאתי  המעשים,  על  חרטה  הבעת  תוך 

הנאשם במידה מסוימת.
על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

שישים (06) ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל ביום מעצרו.   .1
עונש מאסר מותנה בן תשעים (09) יום למשך שלוש (3) שנים, שלא יעבור כל עבירה   .2

לפי פקודת הסמים המסוכנים או לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים.
עונש מאסר מותנה בן שלושים (03)  יום למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה שעניינה   .3

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

פסילה מקבל ומהחזק רישיונות נהיגה בפועל לתקופה בת שמונה (8) חודשים שתמנה   .5
מיום סיום ריצוי עונש המאסר בפועל.

זכות ערעור תוך 51 יום.
ניתנה היום,10 בפברואר 2015, כ״א בשבט התשע״ה, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים. 

________
שופט
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