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 בלמ"ס 
 187/18מרכז )מחוזי( 

  

 בבית הדין הצבאי המחוזי
 מרכזבמחוז שיפוטי 

 רס"ן חיים בלילטי  בפני:
  

 
 )ע"י ב"כ, קמ"ש עמית ברנע(               התובע הצבאי בעניין:

 נגד
 )ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף(                      ל' צ' טוראי XXX/ח
 
 
 
 

 חקיקה שאוזכרה:  

 94, 92: סע'  1955-חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו

 

 

 דין -הכרעת 

סעיף ברשות, לפי  על פי הודאתו, מורשע הנאשם בעבירה של היעדר מן השירות שלא

, על כי נעדר מיחידתו, חטמ"ר בנימין 1955-, התשט"וחוק השיפוט הצבאיל 94

XXX בהתאם לכתב ימים 441, בסך הכל 04/06/2018ועד יום  21/03/2017, מיום ,

 ישום.הא

 זכות ערר כחוק. •

, והודעה בפומבי ובמעמד תשע"חהתמוז בכ"ז , 10/07/2018ניתנה היום, •

 הצדדים.

 

________ 

 שופט

 
 דין -גזר 

, הורשע על פי הודאתו בעבירה של היעדר מן השירות שלא ל' צ'הנאשם, טוראי 

 ימים, עד להתייצבותו.  441נעדר מיחידתו במשך ברשות, על כי 
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מדובר בהיעדרותו השנייה של הנאשם משירות. בגין היעדרותו הקודמת נידון 

 הנאשם בדין משמעתי. 

 

הצדדים הציגו בפניי הסדר טיעון המתחשב מחד במשכה של ההיעדרות ומאידך 

נאשם. בהקשר מעניק משקל רב ומרכזי למצבו הנפשי במהלכה ובמהלך מעצרו של ה

זה הונחו לעיוני מסמכים המלמדים על מצבו הנפשי של הנאשם לאורך השנים 

אטרית בבסיס  ובייחוד חוות דעת מן העת האחרונה, האחרונה שבהן מאת פסיכי

הכליאה אשר המליצה לפטור את הנאשם משירות ביטחון בשני סעיפי ליקוי שונים. 

 המלצה זו אושרה בוועדה רפואית לפני מספר ימים. 

 

מבלי להיכנס לעומקה של חוות הדעת ולפרט את ריקעו הנפשי של הנאשם, מצאתי 

על מידת אשמתו   כי יש במצבו זה כפי שעולה מן הכתוב כדי להשליך באופן של ממש 

של הנאשם. בשים לב לאמור, חרף קולתו של ההסדר אל מול משך ההיעדרות 

 מצאתי את הסכמת הצדדים סבירה ואני מאמצה. 

 

 על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

 ( ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל מיום מעצרו.36שלושים ושישה ) .1

(, שלא יעבור 1ים למשך שנה )( ימ30עונש מאסר מותנה בן שלושים ) .2

 . 1955-, התשט"וחוק השיפוט הצבאיל 94או  92סעיף עבירה לפי 

 

 זכות ערר כחוק. •

כ"ז בתמוז התשע"ח, והודעה בפומבי ובמעמד , 10/07/2018היום,ניתנה  •

 הצדדים.

 

5129371_________ 

 שופט 54678313

 העתק נכון מהמקור
 רסן אביבית הראל
 ק' בית הדין

 
 : יובל בלסנערך על ידי

 10/07/2018: בתאריך
 ש' ג' ב' חתימת המגיה:5129371

54678313 
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 הקש כאן  –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
 

 54678313-187/18חיים בלילטי 
 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה 
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