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ועדת סמים בצבא – אופיה ומהותה
נגע הסמים פושט בצה"ל ולא פוסח גם על היחידות הקרביות ביותר .צה"ל מקפיד לבצע ביקורות פתע
על שימוש בסמים ,שכתוצאה מהן לא אחת ,חיילים נתפסים ,נשפטים בבית דין צבאי ,מורשעים ונענשים.
על פי החוק הצבאי ,חייל שהורשע בעבירת סמים יועמד בפני ועדה אשר תפקידה לייעץ על הטיפול
המתאים לחיילים המשתמשים בסמים .ועדה המכונה :ועדת הסמים .כיצד הועדה מתנהלת ,מהן
סמכויותיה וכיצד על חייל לנהוג בה? עו"ד אסף דוק מסביר.

מהי ועדת סמים בצבא?
לאחר שחייל צה”ל הורשע בעבירת סמים ודינו הפך לחלוט – בלתי ניתן לערעור ,הוא יועמד בפני ועדת הסמים ,אשר תדון בעניינו,
ועל סמך קריטריונים שונים תחליט האם להשאירו בצבא ובאיזה אופן ,לאור הרשעתו בעבירת סמים.
בין ההחלטות שבסמכות הועדה לקבל:
 .1להשאיר את החייל בשירות ובתפקידו
 .2להשאירו בשירות אך לשבצו מחדש בתפקיד אחר
 .3הענקת פטור לחייל מהצבא ,בעילה של פטור סמים
 .4שינוי המקצוע הצבאי של החייל
 .5החזרת רישיון הנהיגה שלו שהותלה עקב הרשעתו בשימוש בסמים.

מה הם הקריטריונים הנבחנים על-ידי ועדת סמים בצבא?
במידה וזומנת להתייצב בפני הועדה ,עליך לזכור ,ששחרור מצה”ל עקב פטור סמים עלול להוות כתם ,ולפגוע בעתידך .לכן ,מומלץ
כן לנסות לשכנע את הועדה שתשאיר אותך בשירות .במידה ואכן רצונך להישאר בצה”ל ולהימנע משחרור בנסיבות כאלו ,עליך
להקפיד להציג את גרסתך בצורה רהוטה ומכובדת ,ולהגיע להעיד כשאתה נראה ייצוגי ומדבר לעניין ,ולהביע חרטה על המעשים יחד
עם מוטיבציה להשתקם ולשוב למסלול צבאי תקין .הצגת תעודות הצטיינות וחוות דעת חיוביות מעובד סוציאלי או מפקד ,יש בהם גם
כדי להות את הכף לטובתך.
הועדה צפויה לשקלל את עדות החייל ,הנסיבות בהן נעברה העבירה ,פרטי ההרשעה וחוות הדעת הרלוונטיות ,הזמן שנותר לשירות
הצבאי של החייל ,עברו המשמעתי ,ועוד .על סמך נתונים אלו ,תקבע הועדה את החלטתה .חשוב שתדע :אפשרי ואף מומלץ ביותר
להיות מיוצג על-ידי עורך דין בפני הועדה .עורך דין צבאי ידע לתדרך ולהכין אותך להופעתך מול הועדה ,ולהציג את גרסתך באופן
המיטבי ,בהתאם לאינטרסים שלך.

באילו מקרים צפויה החמרה מצד הועדה?
במידה והואשמת בעבירות סמים חמורות או נשנות כגון :סחר בסמים ,גידול סמים ,שימוש בסמים קשים ,תיווך לסחר לסמים ,העברת
סמים ועוד ,עליך לדעת שעל פי המדיניות הקיימת בצבא ,על הועדה לפטור את החייל משירות ,ובמקרה שהיא מחליטה אחרת ,עליה
לנמק החלטתה בכתב.
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זומנת לועדת סמים בצבא? פנה לסיוע משפטי
לוועדת סמים יש סמכות רבה והשפעה קריטית על עתידך הצבאי ,ואף על עתידך באזרחות .ההשלכות של קבלת פטור סמים ,הן לא
פשוטות ,ועלולות לסגור בפניך לא מעט דלתות .החשיבות של התייעצות עם עורך דין צבאי היא חשובה ביותר ,טרם התייצבות בפני
הועדה .עורך דין צבאי ידע להציג את גרסתך באופן המיטבי ,ולשכנע את חברי הועדה שמדובר היה במעידה חד פעמית ,ושפניך הם
לשיקום ולהמשך שירות צבאי תקין.
במידה וזומנת להתייצב בפני ועדת סמים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע
ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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