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 בלמ"ס 

 177/15ח"א )מחוזי( 
 

  

 בבית הדין הצבאי המחוזי 
 במחוז שיפוטי ח"א 

 אל"ם אורלי מרקמן  בפני השופטת:
 

 
 ( )ע"י ב"כ, סגן יאיר מתוק הצבאי  התובע בעניין: 

 
 נגד 

 
 )ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף(  טוראי א.א  XXXח/
 
 
 

 חקיקה שאוזכרה:  

 121, 94, 92: סע'  1955-חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו

 

 
 דין   –הכרעת 

 

חוק ל 94סעיף ל היעדר מהשירות שלא ברשות, לפי על פי הודאתו, מורשע הנאשם בעבירה ש

עד  17/08/2014, מיום X, על כי נעדר מיחידתו, יחידה לוגיסטית 1955 –, התשט"ו השיפוט הצבאי

 , בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.יםימ 253סה"כ , 26/04/2015יום 

 

 , ז' סיון תשע"ה,בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים. 25/05/2015ניתנה והודעה היום, 

 

________________ 

 אב"ד 
 

 

 

 דין  –גזר 

 

בת  הנאשם, טוראי א.א, הורשע על פי הודאתו בעבירה של היעדר מהשירות שלא ברשות, היעדרות

 ימים, אשר הסתיימה בהתייצבותו.  253
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ובעברו היעדרות קצרה, בגינה קיים נגדו מחבוש  2013הנאשם התגייס לצה"ל בחודש דצמבר 

מותנה. לנאשם נסיבות חיים קשות אשר פורטו בהרחבה בראיות ההגנה והובילו למצוקה רגשית. 

ה, אין טעם להחמיר עם הנאשם . במצב דברים חריג ז21בנסיבות העניין הותאם לנאשם פרופיל 

 ויש לכבד את הסכמת הצדדים.

 

 על הנאשם מוטלים, אפוא, העונשים הבאים:

 

  לריצוי בפועל, שמניינם מיום מעצרו. ( ימי מאסר29עשרים ותשע ) .1

או  94, 92סעיף ( שלא יעבור עבירה לפי 2( ימי מאסר מותנה, למשך שנתיים )30שלושים )

 .חוק השיפוט הצבאיל 121

 16/06/2014יום ( ימים, שהוטל על הנאשם ב4עונש המחבוש המותנה, בן ארבעה ) .2

 יופעל וירוצה בחופף לעונש המאסר בגין תיק זה.

 

 זכות ערעור כחוק.  •

, ז' סיון תשע"ה,בפומבי ובמעמד הנאשם 25/05/2015ניתנה והודעה היום,  •

 והצדדים. 

 

______________ 

 אב"ד 
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