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 בלמ"ס 
 451/13מטכ"ל )מחוזי( 

 

  

 בבית הדין הצבאי המחוזי 

 במחוז שיפוטי מטכ"ל 

 סא"ל אחסאן חלבי   בפני השופט:

 

 )ע"י ב"כ, סרן אלמז אייסו( התובע הצבאי  בעניין: 

 

 נגד 

 

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

 

 

 דין -הכרעת 

 

 חוקל 94ר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף על פי הודאתה, מורשעת הנאשמת בעבירה של היעד

ועד יום  28/04/03מיום   XXXXמיחידתה , על כי נעדרה 1955 -, התשט"ו השיפוט הצבאי

 ימים, בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים. 3633, בסך הכל 07/04/13

 

 , והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.י"ד אייר תשע"ג, 24/04/13יום, ניתנה ה •

 

________ 

 שופט

 

 דין –גזר 

 

 3633בת , נותנת את הדין בגין עבירה של היעדרות מן השירות שלא ברשות, י.א. הנאשמת, טוראי 

 מעשה מדובר במי שהשתמטה משירות ביטחון.שהסתיימה בהתייצבותה. ל ימים,

 

ימי מאסר לריצוי בפועל  17הצדדים הגיעו לכלל הסדר טיעון שלפיו נתבקשתי להשית על הנאשמת 

₪ . כן הוסכם על הצדדים כי על אף העונש  3000מיום מעצרה, עונש מאסר מותנה וקנס כספי בסך 

 חת. שהוטל על הנאשמת, לא תהנה הנאשמת מרישום פלילי מופ
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הוצגו בפניי מסמכים רבים שמתעדים את קורות חייה של הנאשמת, בעיקר בתקופה הרלוונטית 

לתחילת ההיעדרות ועזיבת הנאשמת את הארץ. מדובר בנסיבות חיים קשות ביותר שעמדו בבסיס  

ההיעדרות הממושכת. יצוין כי הנאשמת נבדקה במהלך הכליאה על ידי גורמי ברה"ן והומלץ על 

ור אותה מן השירות בשל הפרעת אישיות פוסט טראומתית תוך שנאמר גם כי קיימת ידם לפט

 החמרה נפשית במהלך הכליאה. 

 

לאור הנסיבות החריגות ביותר, מצאתי שלא לסטות מן ההסדר על אף העובדה שמדובר  

 בהשתמטות לתקופה ממושכת ביותר. 

 

 על הנאשמת נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

 לריצוי בפועל, שיימנו החל ביום מעצרה.  ( ימי מאסר17שבעה עשר ) .1

(, שלא תעבור עבירה שעניינה 2( יום למשך שנתיים )30עונש מאסר מותנה בן שלושים ) .2

 היעדר מן השירות שלא ברשות.

( תשלומים חודשיים, 3( ₪ אשר ישולם על ידה בשלושה )3,000קנס בסך שלושת אלפים ) .3

( מן 1. במידה ולא תעמוד הנאשמת באחד )01/06/13מיום  עוקבים ושווים החל

 התשלומים יעמוד כל הקנס לפירעון מיידי בצירוף ריבית והצמדה כדין. 

 

( חודשי מאסר בפועל לא יימסר מידע  3החוק קובע כי משהוטל עונש שאינו עולה על שלושה )

לילי. במקרה זה  מהמרשם הפלילי על פרט הרישום אלא לגופים המנויים בחוק המרשם הפ

הסכימו הצדדים לאור ההשתמטות הארוכה לבקש מבית הדין להפעיל את שיקול דעתו במסגרת  

ההסדר ולקבוע כי ההגבלה האמורה לא תחול. הבקשה הזו מתקבלת והריני לציין כי לא תחול  

 ההגבלה שנקבעה לעניין העברת המידע אודות פרט הרישום. 

 

 יום.  15זכות ערעור תוך  •

 ________י"ד אייר תשע"ג, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים. ,  24/04/13ום,  ניתן הי
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