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 בלמ"ס 
 513/15צפון )מחוזי( 

 

  

 בבית הדין הצבאי המחוזי
 במחוז שיפוטי צפון

 אב"ד  –סא"ל אחסאן חלבי  בפני השופט: 
 

 )ע"י ב"כ,סגן רותם אלבז(  התובע הצבאי בעניין:
 נגד

 )ע"י ב"כ,סא"ל )במיל'( דנה נוף(  טוראי מ.מ 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

ימים,   212למשך   08/11/2015ועד יום  11/04/2015מיום  x, בכך שנעדר מיחידתו באח 1955-התשט"ו

 בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.  

 ,בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים. "ו חשון תש"פ ט  2015בדצמבר  7ניתן והודע היום,

_________ 

 אב"ד                                                  

 
 גזר דין

 ימים, שבסופה התייצב.   212הנאשם הורשע על פי הודאתו בהיעדרות ללא רשות מיחידתו לתקופה בת 

לתפקיד לחימה, ולמעשה כבר בתחילת שירתו החל   2015יס לצה"ל במהלך חודש מרץ מדובר במי שגו

 בהיעדרות בה הורשע כיום ולא הספיק לבצע שירות ממשי בצה"ל.

 משפחת הנאשם מוכרת לשירותי הרווחה בכפרו, והמשפחה סובלת מקשיים כלכליים משמעותיים.

 שהוא מקל עם הנאשם במידה משמעותית.  בנסיבות הללו סברתי לנכון שלא לסטות מן ההסדר על אף

 לפיכך, נגזרים עליו העונשים הבאים: 

 ימי מאסר לריצוי בפועל, מניינים מיום מעצרו.  70 .א

חוק השיפוט  ל 121או  92, 94לסעיפים ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים, שלא יעבור עבירה בניגוד   70 .ב

 . 1955 –, תשט"ו הצבאי

צה ( ימים,ירו4, בן ארבעה )06/04/2015עונש המחבוש המותנה שהוטל על הנאשם בדין משמעתי ביום  .ג

 ( ימי מאסר בפועל מיום מעצרו. 70בחופף לעונש המאסר הנוכחי.סך הכל ירצה הנאשם שבעים )

זכות ערעור כחוק,  כ"ה שבט תשע"ו,בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים.  2015בדצמבר  7ניתן והודע היום,

 הודעה. 

_________ 

 אב"ד
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