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 בלמ"ס 
 322/15צפון )מחוזי( 

 

  

 בבית הדין הצבאי המחוזי
 במחוז שיפוטי צפון

 אב"ד  –סא"ל טלי פריד  בפני השופטת: 
 

 סרן אבי סקוריק(  )ע"י ב"כ, התובע הצבאי בעניין:
 נגד

 )ע"י ב"כ,סא"ל )במיל'( דנה נוף(  .ק רב"ט נ xxxח/
 
 

 חקיקה שאוזכרה:  

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

 

 הכרעת דין

לחש"צ,   94סעיף רה של היעדרות מן השירות שלא ברשות, לפי  הנאשם מורשע, על פי הודאתו, בעבי

 337למשך   30/06/2015ועד יום  29/07/2014מיום  xxx, בכך שנעדר מיחידתו מפק' חטמ"ר 1955-התשט"ו

 בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.   ימים,

 ,בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים. י"א באלול התשע"ה,2015באוגוסט  26,ניתנה והודעה היום

 

_________ 

 אב"ד

 
 גזר דין

 
 ימים, שבסופה התייצב.   337הנאשם הורשע על פי הודאתו בהיעדרות ללא רשות מיחידתו לתקופה בת 

 , ושירת כשנה בצורה תקינה בתפקיד מאבטח מתקנים.  2013מדובר במי שגויס לצה"ל במהלך חודש אוגוסט 

ברקע ההיעדרות ניצבות נסיבות אישיות ומשפחתיות. העסק המשפחתי נקלע למשבר שהוביל לקשיים כלכליים 

ניכרים וחובות כבדים ביותר. בנוסף עולה מחוות דעת קב"ן שהנאשם מתקשה לקבל סמכות ונעדר מוטיבציה.  

 לוועדת התאמה לשירות.    בגין כך הומלץ על הפנייתו

 בנסיבות אלו מצאתי לכבד את עתירת הצדדים לעניין עונשו של הנאשם.  

 לפיכך, נגזרים עליו העונשים הבאים: 

 לריצוי בפועל, מניינם מיום מעצרו.  ( ימי מאסר 90תשעים ) . א

  121או  92, 94לסעיפים (, שלא יעבור עבירה בניגוד 2( ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים )60שישים ) . ב

 . 1955 –, תשט"ו חוק השיפוט הצבאיל

 וראי. הורדה לדרגת ט . ג

 אני מורה על הבאת הנאשם בפני וועדת התאמה לשירות. 

 ולמפקד הבס"כ.  xxxהעתק מגזר דין זה יועבר לשלישת כלואים בבס"כ 
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 והצדדים. י"א באלול התשע"ה,בפומבי ובמעמד הנאשם ,2015באוגוסט  26ניתנה והודעה היום,

 זכות ערעור כחוק, הודעה. 

 

_________ 

 אב"ד
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