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 בבית הדין הצבאי המחוזי

 במחוז שיפוטי צפון

 נשיאת ביה"ד –אל"ם אורלי ירון  בפני הנשיאה:

 

 )ע"י ב"כ, סרן שחאדה חמדאן( התובע הצבאי בעניין:

 נגד

 

 טוראי ר.ר                              )ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף( xxxח/

 

 

 

 חקיקה שאוזכרה: 

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

 

 

 

 

 הכרעת דין

 

 -, התשט"ו חוק השיפוט הצבאיל 94סעיף על פי הודאתו, מורשע הנאשם בעבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות, לפי 

ימים, בהתאם  182יום  , בסך הכל   03/07/2016ועד  04/01/2016, מיום    xxx, על כי נעדר מיחידתו  גדוד חה"ן 1955

 לכתב האישום ולפרטים הנוספים.

 , כ"ו תמוז תשע"ו, והודע בפומבי ובמעמד הנאשם ובאי כוח הצדדים.2016באוגוסט  1ניתן היום,

________ 

 נשיאה

 גזר דין

 

 ימים, שהסתיימה בהתייצבות. 182הנאשם טוראי ר.ר נותן את הדין בגין עבירה של היעדרות מן השירות שלא ברשות, בת  

 ינה נתן את הדין בפני בית דין צבאי. ולחובתו היעדרות קודמת אחת בג 2015הנאשם גוייס לצה"ל בחודש ינואר 

על פי חוות דעת פסיכולוג פרטי, בבסיס ההיעדרויות מאפייני אישיות וקשיים ריגשיים העושים את הנאשם לבלתי מתאים 

 למסגרת הצבאית. 

 בנסיבות אלה ראיתי  לנכון לכבד את הסדר הטיעון מטעמיו. 

 על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

 (  ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל ביום מעצרו. 50)חמישים  .1

 (, שלא יעבור עבירה שעניינה היעדר מן השירות שלא ברשות.2( יום למשך שנתיים )70עונש מאסר מותנה בן  שבעים ) .2

( ימים, יופעל חציו במצטבר 60, בן שישים ) 495/15עונש המאסר המותנה אשר הוטל על הנאשם בתיק צפון מחוזי  .3

 ( ימי מאסר בפועל מיום מעצרו.80המאסר בתיק הנוכחי. סה"כ ירצה הנאשם  שמונים ) וחציו בחופף לעונש

 ת הנאשם בפני והל בהקדם.בהיעדר אבחון גחל"ת, ונוכח עמדת הצדדים , מתבקש מפקד הבס"כ להביא א
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המפנה את הנאשם לקב"ן, הוא טרם  06/07/2016באת כוח הנאשם הלינה בפני על כך שחרף הוראת בית הדין מיום 

 נבדק, ונדרש לפנות לפסיכולוג פרטי. 

 יש לעשות לקיצור זמני ההמתנה לבדיקת קב"ן בבס"כ. 

 העתק מגזר הדין יועבר למפקד הבס"כ. 

 יום. 15זכות ערעור תוך 

 הצדדים., כ"ו תמוז תשע"ו, והודע בפומבי ובמעמד הנאשם ובאי כוח 2016באוגוסט  1ניתן היום,

 

________ 

 נשיאה

  
5129371 

 העתק נכון מהמקור54678313

 רס"ן רחלי עמוס

 ק' בית הדין

 

 נערך על ידי ע.ס

 28/08/2016בתאריך 

 חתימת המגיה:
5129371 
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 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 
 54678313-355/16אורלי ירון 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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