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מחוז       שיפוטי     דרום

בפני השופטת:    סא"ל נועה  זומר   

בעניין:                התובע הצבאי (סגן חגי בן דב)

                           נגד

הנאשם:             סמ"ר ע.א (ע"י ב"כ, עו"ד דנה נוף)

חקיקה שאוזכרה: 

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955: סע'  94

הכרעת- דין
על פי הודאתו באשמה, מורשע הנאשם בעבירה של העדר מן השירות שלא ברשות, לפי 
סעיף 94 לחש"ץ, תשט"ו - 1955, על כך שנעדר ללא רשות מיחידתו יחמ"ם XXX, מיום 

30/04/2012  ועד יום 20/01/2014, שהם 631 ימים. 

ניתנה והודעה היום, כ"א שבט תשע"ד, 22/01/2014, בפומבי ובמעמד הצדדים. 

_____( - )_____
שופטת

גזר דין

הנאשם הורשע, על-פי הודאתו, בהיעדרות ללא רשות משירות מילואים בן 26 ימים אליו 
נקרא. ההיעדרות הסתיימה במעצרו, בחלוף 631 ימים.

נמנה עם מערך  הוא  מודיעין שדה.  ביחידת  כלוחם  שירות סדיר מלא  הנאשם השלים 
המילואים מאז שנת 2008, והתייצב כנדרש למספר תעסוקות אליהן נקרא. זוהי היעדרותו 
היחידה, משירות סדיר או מילואים, והיא נבעה מאילוץ משמעותי נקודתי במסגרת לימודיו 
נסיבותיו  אלה.  לימודים  סיום  לקראת  עומד  הנאשם  התיאטרון.  הוראת  של  במסלול 
האישיות והמשפחתיות מפורטות במכתביהם של הוריו, ולא יובאו כאן עקב צנעת הפרט.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון ראוי, המתחשב נכונה בנסיבות האישיות, ובייחוד במצבו של 
מן ההוסטל בו הוא מתגורר. הותרתו של הנאשם בדרגה פיקודית תאפשר לו לתרום גם אחיו של הנאשם. ההסדר יאפשר לנאשם להיות נוכח בעת חופשתו החודשית של אחיו 

בהמשך בשירות המילואים, כפי שהוא מבקש לעשות.

על הנאשם יוטלו אפוא העונשים הבאים:

שלושה עשר (13) ימי מאסר לריצוי בפועל שמניינם מיום מעצרו של הנאשם   .1
בתיק זה.

ארבעים וחמישה (45) ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים (2), לבל יעבור כל   .2
עבירה שעניינה היעדר מן השירות שלא ברשות או עבירה שעניינה איבוד קשר 

עם היחידה.
קנס בסך  אלף (1000) ₪, לתשלום בחמישה (5) תשלומים חודשיים שווים,   .3
החל מיום 2/2/14. אי תשלום אחד מן התשלומים יעמיד את יתרת הסכום לפירעון 

מידי. אי תשלום הקנס יביא למאסרו של הנאשם למשך שלושה (3) ימים.
על-פי עתירת הצדדים הנאשם יורד לדרגת רב"ט.  .4

מפקד בס"כ XXX מתבקש לשקול בחיוב מתן חופשה לנאשם בסוף השבוע הקרוב, כדי 
לאפשר לו לבקר את אחיו בהוסטל בו הוא שוהה.

הנאשם  ובמעמד  בפומבי  והודע   ,22/01/2014 תשע"ד,  שבט  כ"א  היום,  ניתן 
והצדדים.

זכות ערעור כחוק, הודעה.  

_____( - )_____
שופטת

העתק נכון מן המקור 
5129371עו"ד אוהד בוזי, סרן

54678313ע. משפטי לנשיא ביה"ד

תאריך הדפסה: 22/01/2014  חתימת המגיה                         
5129371

54678313
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