
בלמ"ס
ז"י (מחוזי) 370/16

בית הדין הצבאי המחוזי

מחוז       שיפוטי     ז"י
בפני השופטת:    אל"ם נועה זומר  

בעניין:                התובע הצבאי (סרן אליסף מלמד)

                           נגד

הנאשם:             טוראי ג.ע  (ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף)

חקיקה שאוזכרה: 

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

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

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955: סע'  127א, 133

הכרעת- דין

על פי הודאתו, מורשע הנאשם בעבירה של שימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7 (א) + (ג) סיפא לפקודת 

הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג – 3791, בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.

ניתנה היום,  61/11/01 ,  ט' חשון תשע"ז, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.

_____( - )_____
שופטת

גזר דין

הנאשם, טוראי ג.ע , הורשע על פי הודאתו בעבירה של שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס, בנסיבות 

אזרחיות, בחודש אוקטובר 6102. השימוש בוצע בצוותא עם שני חיילים נוספים. החקירה נפתחה 

בעקבות הפללה של אחד מהם. בחיפוש במכשירו הסלולארי של הנאשם אותרו ממצאים הקושרים 

אותו למיוחס לו. 

לשרת  ברצונו  משא.  נהג  כמיועד  משרת  הוא   .6102 אוגוסט  בחודש  לצה"ל  התגייס  הנאשם 

בתפקידים משמעותיים, ולהשלים את שירותו הסדיר על הצד הטוב ביותר. החרטה שהביע בפניי 
הייתה כנה ועמוקה. משפחתו נורמטיבית ותומכת, ונראה כי אינטרס השיקום הוא משמעותי ביותר 

בתיק זה. 

משכך, ולאור חיסכון בזמן שיפוטי, עקב ויתור ההגנה על טענות ראייתיות, החלטתי לכבד את הסדר 

הטיעון אליו הגיעו הצדדים. חזקה על רשויות צה"ל כי יתנו דעתן לרצונו העז של הנאשם להישאר 

בשירות, ולתרום ככל יכולתו.

על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

עשרים וחמישה (52) ימי מאסר לריצוי בפועל, בניכוי יומיים בהם שהה במעצר   .1

ממשי.

עונש מאסר מותנה בן תשעים (09) ימים למשך שלוש (3) שנים, שלא יעבור עבירה לפי   .2

המאבק  חוק  לפי  עבירה  וכן   3791  – התשל"ג  חדש],  [נוסח  המסוכנים  הסמים  פקודת 

בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג - 3102.

עונש מאסר מותנה בן שישים (06) ימים למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה לפי סעיף   .3

הוראות  קיום  אי  שעניינה  עבירה  וכן   5591  – התשט"ו  הצבאי,  השיפוט  לחוק  127א 

המחייבות בצבא לפי סעיף 133 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו -5591, בגין שימוש בחומר 

משכר כהגדרתו בפקודת מטכ"ל 0220.33, למעט משקה משכר.

פסילת רנצ"א בפועל, למשך שלושים (03) ימים. הפסילה תחל עם סיום ריצויו של עונש   .4

הכליאה. 

הנאשם משוחרר כעת ממעצרו הפתוח. עליו להתייצב ביום 6102/11/31, עד השעה 00:01, 

בבס"כ XXX, לצורך ריצוי המאסר.

זכות ערעור תוך 51 יום.
ניתן היום, 10/11/16 ,  ט' חשון תשע"ז, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים. 

_____( - )_____
שופטת

העתק נכון מן המקור 
עו"ד יונתן רדה, סרן

5129371ע. משפטי לנשיאת ביה"ד
54678313
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נערך על ידי ט.א
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בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

נועה זומר 54678313-370/16
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


