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 בבית הדין הצבאי המחוזי
 צפוןבמחוז שיפוטי 

 אב"ד  – סא"ל סיגל טורג'מן חזן בפני השופטים: 
 דרס"ן ח'אלד סואע

 סרן אלון סיסו 

 
  
  

 
 )ע"י ב"כ, קמ"ש שי שטרומינגר( התובע הצבאי בעניין:

 

 נגד
 
 )ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף(  מ.מ.  רב"ט*** /מ
 
 

 חקיקה שאוזכרה:  

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

 פרק ט: סע'  1977-ין, תשל"זחוק העונש

 

 
 הכרעת דין

 
  -, התשט"וחוק השיפוט הצבאיל 107סעיף הנאשמת מורשעת, על פי הודאתה, בעבירה של האשמת שווא, לפי 

 , בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.  1955

 

 , בפומבי ובמעמד הנאשמת והצדדים.  16.04.2019ניתנה והודעה היום,

 

 

____________                ____________                       ___________ 

 אב"ד                                שופט שופט                                       

  

 
 גזר דין

 
בגין כך שבמהלך התקופה שבין חודש מרץ  ,האשמת שווא הנאשמת הורשעה על פי הודאתה בעבירה שעניינה  

הלינה בפני גורמי מצ"ח, מפקדיה ומכריה, כי במהלך התקופה שבין החודשים  2018ועד לחודש יולי  2018

ביצע בה מפקדה, ששירת אותה עת כמ"פ מפקדה בגדוד, עבירות על רקע מיני שלא   2017נובמבר עד דצמבר 

 בהסכמתה, כאשר היתה כפופה לו במסגרת תפקידה כרס"פ מפקדה.  
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תחילה הניחה הנאשמת מכתב בעילום שם בתיבת הפניות של המג"ד, שבו פירטה כי מפקדה הטריד אותה  

דית עליהן. בהמשך, מסרה את הדברים בפני גורמי מצ"ח.  וחיילות נוספות בגדוד תוך ניצול מרותו הפיקו

בעדותה טענה, כי במהלך נופש גדודי נהג המפקד לשוחח עמה בטלפון תוך אמירת אמירות בעלות תוכן מיני.  

בשני מקרים נוספים, כשעבדה במשרדו ניסה ללטפה בראשה ולנשקה ללא הסכמתה, כשבאחד מהם לאחר  

והניח את ידו על פיה. עוד טענה, כי בשני אירועים אחרים ניסה להכניס את   שהזיזה את ראשה, תפס את פניה

ידו למכנסיה, חשף את איבר מינו בפניה וביצע מעשי אוננות בפניה בסיומם הגיע לפורקן. בהזדמנות אחרת,  

כשביקשה ממנו לצאת לחופשת "אפטר", ענה, "אם את רוצה לבוא אליי אז בסדר ואם לא אז תישארי כאן".  

 אירוע נוסף סטר לישבנה כשהלכה עמו במסדרון.  ב

בגרסה האמורה דבקה הנאשמת במהלך החקירות. בעקבות תלונתה נחקר הקצין ובהמשך הושעה מתפקידו  

נתרצתה הנאשמת ולאחר שנחקרה תחת   01.07.18ימים. בשלב מסוים במהלך החקירות, ביום  15למשך 

 דובר בהאשמת שווא.  אזהרה, אישרה כי מסרה את תלונתה בידיעה כי מ

השתחררה משירות סדיר והוצבה בכוחות   18.09.18וביום  19.09.16הנאשמת התגייסה לשירות בצה"ל ביום 

 המילואים. 

במהלך הדיון נפרש בפנינו סיפור חייה של הנאשמת, אשר גדלה בבית בו התמיכה ההורית התערערה עם  

ין דמות הורית עבור שני אחיה הקטנים. העומס  משבר הגירושין של הוריה. הנאשמת הפכה למשענת ולמע

הנפשי והרגשי יצרו דפוסי התמודדות בלתי בשלים וקשיים להשתלב במסגרות. עם המעבר למסגרת לימודית 

שונה הצליחה להשלים בהצלחה ובהערכה רבה שתים עשרה שנות לימוד. באופן דומה, נתקלה בתחילת דרכה  

טאו בתגובות נפשיות שונות. את המעשה, כך נלמד מחוות הדעת,  במסגרת הצבאית בקשיי השתלבות, שהתב 

ביצעה על רקע משבר נפשי שחוותה במהלך שירותה. למרות כל אלה הצליחה לבסוף להתאקלם בשירות ואף  

 הצליחה להשלימו לשביעות רצון מפקדיה וזכתה לתעודת הצטיינות מאת מפקד הגדוד לראש השנה תשע"ח.  

את צעדיה הראשונים באזרחות. תוך כדי התמודדות עם קשייה במישור הנפשי ועם   בימים אלה עושה הנאשמת

 משמעות ההליך המשפטי עבורה, החלה לעבוד כמזכירה בבית ספר וללמוד חשבות שכר. 

בדברה האחרון הביעה צער עמוק על מעשיה וביקשה להתנצל בפני מפקדה על הפגיעה בו. הוצג בפנינו שכבר  

 במהלך החקירה כתבה לו הודעת התנצלות. 

במשך תקופה ממושכת עשתה הנאשמת שימוש ציני במערכת האכיפה   –אין ספק שלפנינו מקרה חמור ביותר 

בכפו האשמות חמורות ביותר, שכללו אמירות מיניות אך גם  והמשפט כדי להעליל על מפקדה על לא עוול 

מעשים פיזיים העולים כדי מעשים מגונים בוטים. תלונתה החלה במכתב אנונימי אל מפקד הגדוד אך המשיכה  

למסירת עדות מפורטת במצ"ח. התלונה הובילה לחקירה של הקצין לאחר אזהרה, על כל המשתמע מכך, ואף  

אף שהוסכם שלבסוף המשיך בשירותו הצבאי, אין ספק שתלונה מסוג זה נושאת עמה   להשעייתו מתפקידו. על

 פגיעה בשמו הטוב שלא בנקל תתפוגג ותיעלם מן העולם.  

החומרה של מעשים מן הסוג שלפנינו באה לידי ביטוי בפסיקה בענישה הכוללת עונשי מאסר )וכך ראו לדוגמה  

שה חודשי מאסר לריצוי בכליאה ממשית(. אלא שהצדדים בחרו  שם אושרו ש טור' בקר נ' התצ"ר 12/04את ע/

להעניק משקל משמעותי לנסיבותיה האישיות של הנאשמת, הן מבחינת הרקע האישי המורכב במישור  

המשפחתי ובמישור הנפשי והן מבחינת אופן התמודדותה הנוכחי עם השלכות ההליך המשפטי. בנוסף  

ירות צבאי, לאחר שהשלימה אותו בצורה תקינה; בנטילת  התחשבו הצדדים בשחרורה של הנאשמת מש

האחריות במהלך החקירה ובפני בית הדין ובהתנצלות שהביעה בפני המפקד. לאור כל אלה נקשרו בהסדר  

הצועד כברת דרך משמעותית לקראת הנאשמת ומציע תקופת מאסר בדרך של עבודות צבאיות בתנאים  

ית ולהשלים את לימודיה. לצד עונש זה ביקשו הצדדים להטיל  שיאפשרו לה להמשיך את השתלבותה האזרח

רכיב ענישה צופה פני עתיד של מאסר מותנה, שימשיך וילווה אותה גם   –על הנאשמת  רכיבי ענישה נוספים 

 בדרכה האזרחית, ורכיב ענישה כלכלי משמעותי של פיצוי לנפגע העבירה.  
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ת למצבה הנפשי, ולאחר שהתרשמנו מכנות חרטתה של  נוכח הנסיבות שפורטו בפנינו, בפרט אלו הנוגעו

הנאשמת, מצאנו שכדי לאפשר לה להמשיך בדרכה האזרחית ולהניח פרק זה מאחוריה, יש בתמהיל הענישה  

 שהוצע כדי לענות על מכלול היבטי הענישה הנדרשים במקרה זה והחלטנו לאשרו. 

 

 לפיכך, נגזרים על הנאשמת העונשים הבאים: 

מי מאסר לריצוי בדרך של עבודות צבאיות בהתאם לתנאים שקבעה הממונה  ( י90תשעים ) .א

 . 10:00בשעה  02.06.19בחוות דעתה. הנאשמת תתייצב לריצוי עונשה ביום 

(, שלא תעבור את העבירה בה הורשעה וכן כל  2( ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים )60שישים ) .ב

חוק  ' לפרק טהנושאת עמה רכיב של מרמה וכל עברה לפי  חוק השיפוט הצבאיעבירה לפי 

 . 1977-, התשל"ז העונשין

 הורדה בדרגה לדרגת טוראי.  .ג

וי לנפגע העבירה. התביעה תדאג להעביר את פרטיו לידי ( שקלים פיצ2000תשלום אלפיים ) .ד

והנאשמת באמצעות באת כוחה תדאג להציג אישור על   12:00בשעה  18.04.19ההגנה עד ליום 

 למזכירות בית הדין. 12:00בשעה  02.06.19העברת התשלום עד ליום 

 

 ור כחוק, הודעה. זכות ערע,בפומבי ובמעמד הנאשמת והצדדים.  16.04.2019ניתן והודע היום,

 

 

____________                ____________                       ___________ 

 שופט                                       אב"ד                                שופט

  
5129 371 

5467 831  העתק נכון מהמקור3
 רסן גלעד הרמן
 ק' בית הדין

 
 נערך על ידי ש.פ. 

 05.05.2019בתאריך 
 חתימת המגיה:

5129 371 
54678313 

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

 
 54678313-3/19סיגל טורג'מן חזן 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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