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:לכבוד

הפרקליט הצבאי הראשי

תא"ל שרון אפק

 צבא הגנה לישראל

רב תא"ל אפק שלום ,

ואני מאחל לך ראשית ברצוני לברך אותך על העלאתך לדרגת תא"ל ועל כניסתך לתפקידך 
הצלחה בו. 

עידו מגן ד"ר  ברוקחותשמי  ויצמן למדע. במסגרת עבודת הדוקטורט שלי  ואני חוקר במכון   
חומרים הנגזרים מצמח הקנביס תחת באוניברסיטה העברית, חקרתי את השפעותיהם של 
הנחייתו של פרופ' רפאל משולם, חתן פרס ישראל לכימיה. לאור הרקע המדעי שלי, מצאתי לנכון

לכתוב לך מכתב זה.  

כמי שחקר בצורה מעמיקה את הקנביס ואת השפעותיו, אני סבור שאין מקום להמשך ההפללה
ואולם, למרות האיסור בחוק על "שימוש עצמי" בקנביס, בחיים האזרחיים של צרכני קנביס. 
קיימת בפועל מדיניות מאד מקלה של אכיפה כלפי עבירות של "שימוש עצמי",  ואילו האכיפה של
עבירות מסוג זה במערכת הצבאית מחמירה הרבה יותר, גם אם העבירה בוצעה ע"י חייל בעת

,1995חופשתו. הנימוקים הרשמיים של הצבא למדיניות זו, שגובתה גם ע"י פסיקת בג"ץ משנת 
הם: א) חייל, בניגוד לאזרח, צריך להיות בכשירות ובכוננות לביצוע משימותיו, ועלול להיקרא
ליחידתו גם כשהוא בחופשה ב) חייל עלול להיות תחת השפעת הסם כשהוא חוזר לבסיס, ו-ג)

השימוש בחופשה עלול לגרור גם שימוש בבסיס בשל אופיו הממכר של הסם. 

אני סבור שלחששות הללו אין כל בסיס, היות שמזה עשרות שנים אלפי חיילים צורכים אלכוהול
מדי סוף שבוע ובכל זאת, ככל הידוע לי לא ניתן להצביע על השפעה גורפת של שתיית אלכוהול
בסוף שבוע על תפקודם של חיילים. זאת ועוד, צריכת האלכוהול באוכלוסייה הכללית וממילא
בקרב חיילי צה"ל עלתה עם השנים אך למרות זאת לא חלה ירידה בתפקודו של הצבא עם
השנים. מנין נובע החשש שפני הדברים יהיו שונים במקרה של שימוש בסמים בלתי חוקיים,

אף פחות מסוכן מאלכוהול, פחות ממכר ממנו ואינו בעל השפעה–שהנפוץ מביניהם, קנביס   
ארוכת טווח יותר, לפי כל העדויות המדעיות (למרות סיווגו כ"סם מסוכן" על פי החוק)? ללא
ממצאים סטטיסטיים שיצביעו חד משמעית על קשר סיבתי בין צריכת סמים בחופשה ע"י חיילים
והכתמתם חיילים  חירותם של  ספק רב אם שלילת  יש  בעת השירות,  לקוי שלהם  לתפקוד 
וצודק מבחינה נכון  ברישום פלילי (גם אם "מופחת") שעלול להשפיע על חייהם היא מעשה 
מוסרית וערכית. יתר על כן, נראה גם כי המדיניות הזו אינה מוכיחה את עצמה במבחן התוצאה

,2014 לשנת 2013שכן השימוש בסמים בקרב חיילים לא זו בלבד שלא ירד, אלא עלה משנת 
עבירות לעומת  סמים,  עבירות  בגין  במספר התיקים שנפתחו  העלייה הגדולה  כפי שמעידה 
אחרות שברובן לא הייתה עליה כה גדולה ואולי אף ירידה קלה (ראה גרף למטה, מתוך הדו"ח

השנתי של הפרקליטות הצבאית):



 

 לאור האמור לעיל, אני סבור שעל הפרקליטות הצבאית לשנות את מדיניותה, כדלקמן: 

אם קיים חשד לשימוש בסמים בעת השירות, ולחדול רקלערוך בדיקות שתן לחיילים .1
 בעת חופשתו. רקמביצוע בדיקות שתן במקרה שהחייל חשוד בשימוש בסם 

להניח למשטרת ישראל לטפל בחיילים הנתפסים בעת חופשתם בגין שימוש בסמים כפי.2
 ולא להעביר את הטיפול במקרים אלו למשטרה הצבאית כפי–שהיא מטפלת באזרחים 

שנעשה כיום.

אם לתפיסתה של הפרקליטות עדיין יש מקום לטיפול של הצבא בחיילים שצרכו סמים.3
בעת חופשתם, הרי שיש לראות בכך "התנהגות שאינה הולמת חייל" ולפיכך לטפל בה

 ולגזור על החייל עונש שיהיה מידתי לחומרת העבירה–בכלים משמעתיים ולא פליליים 
ואולי אף ירתיע חיילים אחרים מלבצע עבירה דומה, אך לא יפגע בעתידו (למשל, מאסר

בניגוד להעמדה לדין פלילי–קצר בכלא צבאי, או השעיה זמנית מפעילות מבצעית)   
 אינה–שנראה שגם אינה מידתית, גם מכתימה את החייל ברישום פלילי והחשוב מכל 

מרתיעה כלל. 

אשמח מאד להתייחסותך. 

בברכה
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