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מחוז       שיפוטי     ז"י

בפני השופטת:    סא"ל מאיה גולדשמידט  

בעניין:                התובע הצבאי (סגן לימור לוי)

                           נגד

הנאשם:             ח/ סמל ר.ט (ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף)

הכרעת- דין

על פי הודאתו באשמה, מורשע הנאשם בעבירה של העדר מן השירות שלא ברשות, לפי 
 ,xxxx סעיף 94 לחש"ץ, תשט"ו - 1955, על כך שנעדר ללא רשות מיחידתו, בט"ר דותן

מיום 10/03/2011 ועד יום 12/02/2013, שהם 706 ימים. 

ניתנה והודעה היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07/03/2013, בפומבי ובמעמד הצדדים. 

_____( - )_____
שופטת

גזר דין

ברשות  שלא  השירות  מן  היעדר  של  עבירה  בגין  הדין  את  נותן  ר.ט,  סמל  הנאשם, 
לתקופה של 706 ימים, שהסתיימה בהתייצבותו. מדובר בהיעדרות ממושכת אשר ברגיל 
פוטר  הנאשם  חריגות.  הן  הנסיבות  שבעניינו  אלא  מחמירה,  ענישה  מצדיקה  הייתה 
במהלך  נפשי.  רקע  על  קבוע   21 פרופיל  לו  ונקבע  ביטחון,  משירות  המעצר  במהלך 
המעצר, פונה למיון פסיכיאטרי על רקע מצבו. חוות הדעת של הפסיכיאטרית הצבאית 
עקב  הנפשי  מצבו  של  ניכרת  בהחמרה  ומדברות  משמעיות  חד  הן  הכליאה  בבסיס 
במסמכים  מפורטים  והדברים  קשות,  משפחתיות  נסיבות  הדברים  ברקע  הכליאה. 
שהוגשו. דווקא משום כך, יש לזקוף לזכותו תקופת שירות בת כשנתיים ומחצה, במהלכה 
הגיע לדרגת סמל. היעדרויותיו הקודמות נושנות, והיו לתקופות קצרות יחסית. כבר בדוח 
המפקד, עם תחילת ההיעדרות, הוא מציין את מצבו האישי הרגיש של הנאשם שהביאו 

לביצוע העבירה.

בנסיבות אלה, לא מצאתי תועלת ממשית בהטלת מאסר בפועל העולה על ימי מעצרו 
של הנאשם. יוטלו עליו לפיכך, העונשים הבאים:

1.  עשרים ושלושה (23) ימי מאסר החופפים את תקופת מעצרו בתיק. הנאשם ישוחרר 
אפוא ממעצרו לאלתר. 

2. עקב פיטוריו משירות, לא יוטל על הנאשם מאסר מותנה.
3. הנאשם יורד לדרגת טוראי.

זכות ערעור כחוק.
ניתן והודע היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07/03/2013, בפומבי ובמעמד הצדדים. 

_____( - )_____
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