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הורשע
 .4הנאשם ,חייל בדרגת רב"ט ,גרם לשריפת מטוס  -הנאשם הורשע

264
267

פרק ל"ה :הוצאת רכוש מרשות הצבא (סעיף  77לחוק השיפוט
הצבאי)

271

 .1הדין
 .2כללי
 .3מעצר  -ערעור על החלטת בית-הדין הצבאי המחוזי ,בה נעתר בית-
הדין לבקשת התביעה הצבאית והורה על מעצרו הממשי של המערער
עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו  -הערעור התקבל בחלקו
 .4הנאשם עבר עבירה של הוצאת רכוש מרשות הצבא בצוותא -
הנאשם הורשע

יב

263
263
263

271
271

271
274

תוכן עניינים

 .5המערער גנב דלק ממשאית עליה עבד במהלך שירותו הצבאי -
הערעור נדחה
 .6בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי לערעורים,
בו הורשע המבקש ,בעבירה של ניסיון להוצאת רכוש מרשות הצבא -
הבקשה נדחתה
 .7נטילת מכשיר קשר והעברתו לאזרח

275

278
279

פרק ל"ו  :הוצאת נשק מרשות הצבא (סעיף  78לחוק השיפוט
הצבאי)
 .1הדין
 .2כללי
 .3לנאשם יוחסו עבירות רבות של הוצאת נשק מהבסיס על-מנת
למוכרו  -הנאשם הורשע
 .4המבקש קשר קשר עם שני קרובי משפחתו ,כדי לגנוב נשק
מהבסיס שבו שירת  -בקשת רשות הערעור נדחתה
 .5הנאשם הורשע על-פי הודאתו ,בעבירות של הוצאת נשק מרשות
הצבא ,עבירות בנשק ושימוש בסם מסוכן  -הנאשם הורשע
 .6המערער הואשם בבית-הדין הצבאי המחוזי ,בעבירה שעניינה
הוצאת נשק מרשות הצבא  -הערעורים נדחו
 .7הנאשם ,לקח נשק של חייל אחר והחביאו בסמוך לביתו  -הנאשם
הורשע
 .8לנאשם יוחסו עבירות התפרצות לבסיס וניסיון לגניבת כלי נשק -
הנאשם זוכה
 .9ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי שהרשיע את
המערער בעבירה של הוצאת נשק מרשות הצבא  -הערעור נדחה

יג

281
281
281
284
286
288
291
294
295
298

תוכן עניינים

 .10הוצאת נשק מרשות הצבא  -עשר מחסניות לנשק מסוג 16-M

302

 .11הוצאה של חצי לבנת חבלה ,כדורי תחמושת ,מתקן סטי קליטים
ועוד
 .12נטילת לבנת חבלה והחבאתה
 .13הוצאת  35קופסאות המכילות  1,980כדורים

303
303
304

פרק ל"ז :שימוש ברכוש צבאי שלא למטרות הצבא (סעיף  79לחוק
השיפוט הצבאי)

305

 .1הדין
 .2נטילת רכב ללא רשות
 .3נסיעה שנערכה בניגוד להנחיות מפקדת הבסיס ,לפיהן חל איסור
על שימוש פרטי ברכבי מפקדי הפלוגות ללא קבלת אישור מראש
 .4שימוש ברכב למטרות פרטיות

306
308

פרק ל"ח :אי-שמירתו של רכוש צבאי (סעיף  80לחוק השיפוט
הצבאי)
 .1הדין
 .2כללי

309
309
309

 .3המשיב שכח את נשקו בתחנת אוטובוס  -ערעור התביעה על קולת
העונש התקבל
 .4אי-שמירה על רכוש צבאי  -גניבתו מן החייל  -אמר"ל מסוג
"עכבר"
 .5אי-שמירת נשק
 .6איבוד חלקי נשק
 .7השאיר ציוד צבאי ברכב ופנה לאירוע פרטי

יד

305
305

309
310
311
312
313

תוכן עניינים

פרק ל"ט :חזקת רשלנות (סעיף  81לחוק השיפוט הצבאי)
פרק מ' :נטילת ציוד ואספקה או עיכובם שלא כדין (סעיף  82לחוק
השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2ארגז תחמושת אותו נטל מיחידתו אשר הכיל כ 230 -כדורי 7.62
מ"מ
 .3נטילת אקדח

315

317
317
317
318

פרק מ"א :גניבה מחייל (סעיף  84לחוק השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2כללי
 .3ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהרשיע את
המערער ,בעבירת גניבה מחייל  -הערעור התקבל
 .4הנאשם ,קצין ,גנב טלפון סלולרי מחיילת  -הנאשם הורשע
 .5המבקשת ערערה על פסק-הדין בו הורשעה בעבירה של גניבה
מחייל  -הערעור נדחה
 .6חייל הואשם בעבירה של גניבה מחייל אחר  -הנאשם הורשע

328
330

 .7לנאשם יוחסו שתי עבירות :גניבה מחייל והוצאה מרכוש הצבא -
הנאשם הורשע

332

פרק מ"ב :שימוש בלתי-חוקי בנשק (סעיף  85לחוק השיפוט
הצבאי)
 .1הדין
 .2כללי

335
335
335

טו

321
321
321
324
326

תוכן עניינים

 .3ערעור על החלטת בית-המשפט לעניין אחריות המדינה והמשיבים,
בתאונה בה ירה חייל בחברו  -הערעור נדחה ברובו
 .4המערער עשה שימוש בלתי-חוקי בנשק ,עת ירה לעבר מידי אבנים
 הערעור התקבל בחלקו .5שימוש בלתי-חוקי בנשק
 .6ביצע ירי מחלון הרכב בנשק

337
340
343
344

פרק מ"ג :גרימת עיקולו ,מעצרו וחילוטו של כלי טיס ,כלי שיט ,או
כלי תחבורה אחר (סעיף  86לחוק השיפוט הצבאי)

347

פרק מ"ד :נטישת כלי טיס או כלי שיט (סעיף  87לחוק השיפוט
הצבאי)

349

פרק מ"ה :טיפול בכלי טיס או בכלי שיט בחוסר זהירות או בניגוד
להוראות (סעיף  88לחוק השיפוט הצבאי)

351

פרק מ"ו :טיסה ללא רשות (סעיף  89לחוק השיפוט הצבאי)

353

פרק מ"ז :טיסה אסורה (סעיף  90לחוק השיפוט הצבאי)

355

פרק מ"ח :אי-מילוי הוראות מפקד כלי טיס או כלי שיט (סעיף 91
לחוק השיפוט הצבאי)

357

טז

תוכן עניינים

פרק מ"ט :עריקה ,חזקת כוונה שלא לחזור והיעדר מן השירות שלא
ברשות (סעיפים  94-92לחוק השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2כללי
 .3משתמט
 .4עריקות
 .5עריקות של חייל בשירות סדיר
 .6עריקות של חייל מילואים
 .7הוכחת העבירה
 .8פקודת מטכ"ל העוסקת בנפקדים ועריקים
 .9עבירת היעדר מן השירות שלא ברשות  -ערעור על קולת העונש -
הערעור התקבל
 .10הנאשם נעדר שלא ברשות מיחידתו  -הנאשם הורשע
 .11הנאשם נעדר מן השירות שלא ברשות ,במשך  810ימים  -הנאשם
הורשע
 .12הנאשם נעדר מן השירות שלא ברשות ,במשך  159ימים  -הנאשם
הורשע
 .13הנאשם נעדר מיחידתו למשך  3,041ימים  -הנאשם הורשע
 .14הנאשם הורשע על-פי הודאתו ,בעבירה של עריקה ,תקופה של
עשר שנים  -הנאשם הורשע
 .15כתב האישום ייחס לנאשם עבירה של עריקה ,לאחר שהנאשם
נעדר מהשירות לתקופה של מעל ל 3 -שנים  -הנאשם הורשע
 .16כתב האישום ,ייחס לנאשם ,היעדרות מן השירות לתקופה בת
למעלה מתשע שנים  -הנאשם הורשע

יז

359
359
359
360
360
360
361
361
362
368
370
372
372
373
375
377
379

תוכן עניינים

 .17בקשה של נאשמת ,שהואשמה בהיעדרות מן השירות ,לצאת
לחופשה ממתקן הכליאה  -הבקשה נדחתה
 .18הנאשם הורשע ,על-פי הודאתו ,בעבירת היעדרות מן השירות,
שלא ברשות  -הנאשם הורשע
 .19המערער נעדר מן השירות שלא ברשות למשך תקופה ארוך של
 2,393ימים  -הערעור נדחה
 .20נדונה בקשת ההגנה המקדמית ,לביטול כתב האישום כנגד
הנאשמת שהואשמה בעריקות ,מטעמי צדק  -הבקשה נדחתה
 .21העותרת עתרה לבטל כתב אישום שהוגש נגדה ,לאחר שנעדרה
מהשירות ללא סיבה  -העתירה נדחתה
 .22המבקש ערער על גזר-דינו ,שניתן בשל היעדרותו ללא רשות
משירות צבאי  -בקשת רשות הערעור נדחתה
 .23בקשת רשות ערעור על עונש המאסר בפועל ,שהושת על המבקש
בגין ביצוע עבירה שעניינה ,היעדר משירות שלא ברשות  -הבקשה
נדחתה
 .24המבקש הורשע בעבירת עריקה  -בקשת רשות הערעור נדחתה
 .25ערעור על החלטה של בית-הדין הצבאי המחוזי ,לעצור את
המערערת  -הערעור התקבל

380
382
386
388
390
393

396
398
400

 .26היעדרות של  203ימים מן השירות
 .27המערער התייצב בלשכת הגיוס ,ונעצר בגין אי-התייצבות לגיוס
במועד  -הערעור נדחה

402

פרק נ' :איבוד קשר (סעיף 94א לחוק השיפוט הצבאי)

405

פרק נ"א :התגייסות במרמה (סעיף  96לחוק השיפוט הצבאי)

407

יח

401

תוכן עניינים

פרק נ"ב :קבלת תפקיד במרמה (סעיף  97לחוק השיפוט הצבאי)

409

פרק נ"ג :שחרור במרמה (סעיף  98לחוק השיפוט הצבאי)

411

פרק נ"ד :פטור משירות בטחון במרמה (סעיף  99לחוק השיפוט
הצבאי)
 .1הדין
 .2כללי

413
413
413

פרק נ"ה :הטלת מום (סעיף  100לחוק השיפוט הצבאי)

415

פרק נ"ו :התחלות (סעיף  101לחוק השיפוט הצבאי)

417

פרק נ"ז :השתמטות מפעולה מסויימת (סעיף  102לחוק השיפוט
הצבאי)

419

פרק נ"ח :עניין בעסקה הנעשית על-ידי הצבא (סעיף  104לחוק
השיפוט הצבאי)

421

פרק נ"ט :עבירה במסמכים צבאיים (סעיף  105לחוק השיפוט
הצבאי)
 .1הדין
 .2זיוף מסמך צבאי  -זיוף גימלים

423
423
423

יט

תוכן עניינים

 .3העותר טען ,כי הוא פוטר ללא שבוצע עימו ראיון ועתר לצו על-
תנאי ,המורה לפצ"ר ליתן טעם ,מדוע לא יורה על נקיטת הליך פלילי
כנגד המשיב  -הבקשה נדחתה
 .4עבירות במסמכים צבאיים  -זיוף אישורי מחלה

424
426

פרק ס' :רשלנות לגבי תעודות (סעיף  106לחוק השיפוט הצבאי)

427

פרק ס"א :האשמת שווא (סעיף  107לחוק השיפוט הצבאי)

429

 .1הדין
 .2המבקש הורשע בעבירה של האשמת שווא  -בקשת רשות הערעור
נדחתה

429
429

פרק ס"ב :ידיעות כוזבות (סעיף  108לחוק השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2התביעה הצבאית עתרה למעצרו הסגור של הנאשם ,עד לתום
ההליכים המשפטיים בעניינו ,לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בגין
בזיוף טפסים רפואיים  -הבקשה התקבלה בחלקה

431

פרק ס"ג :עבירות לגבי בתי-דין צבאיים (סעיף  109לחוק השיפוט
הצבאי)

435

פרק ס"ד :עבירות לגבי שופט-חוקר ואחרים (סעיף  110לחוק
השיפוט הצבאי)

437

כ

431
431

תוכן עניינים

פרק ס"ה :עדות שקר בבית-דין ,עדות שקר שלא בבית-דין ,עדויות
סותרות (סעיפים  112 ,111ו 113 -לחוק השיפוט הצבאי)

439

פרק ס"ו :מעצר שלא כדין (סעיף  114לחוק השיפוט הצבאי)

441

פרק ס"ז :עבירות בקשר למעצר (סעיף  115לחוק השיפוט הצבאי)

443

פרק ס"ח :סירוב להחזיק במשמורת ,סירוב לסייע להחזיק
במשמורת ,הפרעה להחזקה במשמורת (סעיפים  117 ,116ו118 -
לחוק השיפוט הצבאי)

445

פרק ס"ט :שימוש באמצעים בלתי-כשרים לצורך חקירה (סעיף 119
לחוק השיפוט הצבאי)

447

פרק ע' :שחרור ממשמורת ,בריחה ממשמורת (סעיפים  120ו121 -
לחוק השיפוט הצבאי)

449

פרק ע"א :סירוב לקיים פקודה (סעיף  122לחוק השיפוט הצבאי)

451

 .1הדין
 .2כללי
 .3על הפיקוד ,על הקצונה ,על הדרגה

451
451
452

פרק ע"ב :אי-קיום פקודה (סעיף  123לחוק השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2התרת כניסה לתושבי הרשות הפלשתינאית בניגוד להוראות

457
457
457

כא

תוכן עניינים

פרק ע"ג :התרשלות (סעיף  124לחוק השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2כללי
 .3ערעור על פסק-דינו של בית-הדין המיוחד ,שהרשיע את המערער
בהתרשלות ,שהובילה למותו של סמ"ר אסף וקסמן במהלך תרגיל
אימונים  -הערעור נדחה
 .4עתירה ,אותה הגישו הוריו של המנוח ,לאון ורחל וקסמן ,המורה
לתובע ולפרקליט הצבאי הראשי ,ליתן טעם ,מדוע לא יוגש ערעור על

459
459
459

459

פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המיוחד  -העתירה נדחתה
 .5המערער התייצב בלשכת הגיוס ,ונעצר בגין אי-התייצבות לגיוס
במועד  -הערעור נדחה
 .6התרשלות בשמירה על אמר"ל במסגרת תפקידו כנגד לוגיסטיקה
ביחידת לוט"ר אילת

470

פרק ע"ד :אין חובה לקיים פקודה בלתי-חוקית (סעיף  125לחוק
השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2כללי

471
471
471

פרק ע"ה :הפרעה לשוטר צבאי (סעיף  126לחוק השיפוט הצבאי)

473

פרק ע"ו :סירוב לסייע לשוטר צבאי (סעיף  127לחוק השיפוט
הצבאי)
 .1הדין

475
475

כב

464
467

תוכן עניינים

 .2הנאשם השתמש ,ללא היתר כדין ,בסם מסוכן מסוג "קנאביס",
עת ביצע תורנות שמירה  -הנאשם הורשע

475

פרק ע"ז :סירוב להיבדק בסמים מסוכנים (סעיף 127א לחוק
השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2כללי
 .3סירוב מתן דגימת שתן  -ענישה

479
479
480
481

 .4לנאשם יוחסו עבירות של סירוב להיבדק ועבירה של החזקת סם -
הנאשם הורשע
 .5ערעורים על החלטת בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהורה להאריך את
מעצרם של המערערים שהואשמו בשימוש בסם מסוכן  -הערעורים
נדחו
 .6הנאשם הוציא נשק מרשות הצבא וניסה למוכרו וכן סחר בסם
מסוכן  -הנאשם הורשע
 .7ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי שהטיל על
המשיב  89ימי פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה בפועל -
הערעור התקבל

483

484
486

488

 .8הנאשם הורשע על-פי הודאתו ,בעבירה של החזקה ושימוש בסמים
בכ 28 -הזדמנויות שונות  -הנאשם הורשע
 .9נדון ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהרשיע את
המערער בעבירת החזקה של סם מסוכן  -הערעור התקבל בחלקו
 .10לנאשם יוחסה עבירה של שימוש בסם מסוכן  -הנאשם הורשע

492
495

פרק ע"ח :התנהגות פרועה (סעיף  128לחוק השיפוט הצבאי)

497

כג

490

תוכן עניינים

פרק ע"ט :התנהגות מבישה (סעיף  129לחוק השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2ערעור על החלטתו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שדחה את
בקשות ההגנה לעיון במידע  -הערעור נדחה

499

פרק פ' :התנהגות שאינה הולמת (סעיף  130לחוק השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2כללי

503
503
503

 .3היחס שבין סעיף  130לחש"צ וסעיף  132לחש"צ
 .4מסירת ידיעות רבות ומגוונות  -איש מילואים  -במסירת הידיעות
לא התכוון הנאשם לפגוע בביטחון המדינה
 .5הנאשם הודה בעבירת גניבה מהקנטינה בבסיס בו שירת  -הנאשם
הורשע
 .6ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהרשיע את
המערער בעבירת מעשה מגונה  -הערעור התקבל
 .7ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהרשיע את
המערערת ,על-פי הודאתה ,בעבירה שעניינה התנהגות שאינה הולמת
 -הערעור התקבל

506

 .8ערעורים על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהרשיע את
המערער ,בעבירות שעניינן מעשה מגונה בכוח  -ערעור התביעה
התקבל ,ערעור המערער נדחה
 .9ערעור על החלטה של בית-הדין הצבאי המחוזי ,לעצור את
המערערת  -הערעור התקבל
 .10המערערת השיגה על החלטת הערכאה קמא ,בה נדחתה בקשתה
לעיין בחומרים ,שלהשקפתה מהווים חומר חקירה  -הערעור נדחה

כד

499
499

507
510
511

515

518
521
523

תוכן עניינים

 .11הנאשמת הורשעה על-פי הודאתה ,בעבירה של התנהגות שאינה
הולמת לאחר שיצרה מצג שקרי בפני גורמי הסגל ומפקדיה ,כי היא
עדיין לומדת  -הנאשמת הורשעה
 .12ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המיוחד ,שלא הוריד את
הנאשם בדרגה ,על-אף שהוא הורשע בהתנהגות שאינה הולמת ,לאחר
שקיים קשר אינטימי עם חיילת ששירתה תחת פיקודו  -הערעור
התקבל
 .13הנאשם הואשם ,על-פי הודאתו ,בעבירה של שימוש לרעה בכוח

525

528

המשרה  -הנאשם הורשע

531

פרק פ"א :התחזות (סעיף  131לחוק השיפוט הצבאי)

535

פרק פ"ב :פגיעה במשמעת (סעיף  132לחוק השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2בקשת ההגנה לעיון בחומר חקירה  -הנאשם היה מעורב במספר
הזדמנויות ,במעשים שמהותם קניה ומכירה של תורנויות מטבח
ושמירות בבסיסו  -הבקשה נדחתה

537
537

537

פרק פ"ג :אי-קיום הוראות המחייבות בצבא (סעיף  133לחוק
השיפוט הצבאי)

539

פרק פ"ד :איסור עבודה ,עיסוק או התמחות (סעיף 133א לחוק
השיפוט הצבאי)

541

כה

תוכן עניינים

פרק פ"ה :אי-מניעת עבירה (סעיף  134לחוק השיפוט הצבאי)
 .1הדין
 .2הנאשם לא היה הגורם המרכזי בביצוע העבירות והוא לא היה זה
שתיכנן את מכירת לבנות החבלה

543

פרק פ"ו :קשר לעבור עבירה (סעיף  135לחוק השיפוט הצבאי)

547

שער ד' :עבירות שהורתן בחוק העונשין ,התשל"ז1977-
ובוצעו במסגרת שירות צבאי ונדונו במערכת המשפטית
הצבאית

543
543

549

פרק א' :הריגה וגרימת מוות ברשלנות
 .1עבירת ההריגה  -המסכת הנורמטיבית
 .2הנאשם ירה באזרח בריטי וגרם למותו
 .3עבירת ההריגה הומרה לעבירה שעניינה שימוש בלתי-חוקי בנשק
 .4הריגה במסגרת אירוע התפרעות
 .5גרימת מוות ברשלנות  -פלסטיני שחדר דרך פרצה בגדר
 .6ערעור על פסק-דינו של בית-הדין המיוחד ,שהרשיע את המערער
בהתרשלות ,שהובילה למותו של סמ"ר אסף וקסמן במהלך תרגיל

549
549
551
552
552
552

אימונים  -הערעור נדחה
 .7ערעור על החלטה של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהורתה על
הארכת מעצרו הממשי של המערער ,שהואשם בהריגה
 .8הענישה היא לעולם אינדיבידואלית ונגזרת מנסיבותיו של כל
מקרה לגופו  -עבירת ההריגה  -עבירה של התנהגות שאינה הולמת -
 18חודשי מאסר בפועל  -הורדה בדרגה

553

כו

558

561

תוכן עניינים

 .9הנאשם ,ביקש לחזור בו מהודייתו בכתב האישום המתוקן שהוגש
נגדו ,בה הוא הורשע בעבירת גרימת מוות בנהיגה רשלנית  -הבקשה
נדחתה
 .10ערר של מ"כ לשעבר שהועמד לדין באשמת הריגה על ההחלטה,
שלא להעביר לעיונו תחקיר צבאי שנערך בעניינו על-אף הוראת
חיסיון  -הערר נדחה
 .11המבקש הורשע בביצוע  4עבירות של הריגה לאחר שנקבע ,כי גרם
למותם של המנוחים בתאונת דרכים כאשר יצא לעקיפה שלא כדין
תוך חציית קו הפרדה רצוף  -בקשת רשות הערעור נדחתה
 .12עתירה ,אותה הגישו הוריו של המנוח ,לאון ורחל וקסמן ,המורה
לתובע ולפרקליט הצבאי הראשי ,ליתן טעם ,מדוע לא יוגש ערעור על
פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המיוחד  -העתירה נדחתה
פרק ב' :גניבה
 .1הנאשם הודה בעבירת גניבה מהקנטינה בבסיס בו שירת  -הנאשם
הורשע
 .2לנאשם יוחסו עבירות התפרצות לבסיס וניסיון לגניבת כלי נשק -
הנאשם זוכה
 .3המבקש קשר קשר עם שני קרובי משפחתו ,כדי לגנוב נשק
מהבסיס שבו שירת  -בקשת רשות הערעור נדחתה
 .4המבקש ביקש רשות ערעור ,לאחר שהוא הורשע ונגזר דינו בעבירת
גניבה על-ידי עובד ציבור  -בקשת רשות הערעור נדחתה
 .5המבקש ביקש רשות ערעור ,לאחר שהוא הורשע ונגזר דינו בעבירת
גניבה על-ידי עובד ציבור  -בקשת רשות הערעור נדחתה

כז

568

570

572

575
579
579
580
583
585
587

תוכן עניינים

פרק ג' :תקיפה והתעללות
 .1כתב האישום ייחס לנאשם עבירה שעניינה תקיפה  -הנאשם
הורשע
 .2הנאשם עמד לדין בגין עבירות של תקיפה ,איומים וגניבה  -הנאשם
הורשע
 .3ערעורים על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהרשיע את
המשיב בעבירת התעללות בנסיבות מחמירות  -הערעורים נדחו
 .4הנאשם תקף רופא ,עת הגיע לבדיקה במרפאה  -הנאשם הורשע
 .5כתב האישום שהוגש נגד המבקש ,ייחס לו עבירה של תקיפה
בנסיבות מחמירות ,הגורמת חבלה ממשית  -הבקשה לרשות ערעור
נדחתה
 .6עתירה נגד החלטת בית-הדין הצבאי לערעורים ,להעביר לעיון
המשיב  ,2אשר הועמד לדין בגין תקיפת תושבים ,חוות-דעת -
העתירה התקבלה

591
591
592
595
600

602

603

פרק ד' :סמים מסוכנים
 .1לנאשם יוחסה עבירה של שימוש בסם מסוכן  -הנאשם הורשע
 .2הנאשם ,הואשם על-סמך הודאתו ,בעבירה שעניינה שימוש בסם

607
607

מסוכן  -הנאשם הורשע
 .3הנאשם הורשע על-פי הודאתו ,בעבירה של החזקה ושימוש בסמים
בכ 28 -הזדמנויות שונות  -הנאשם הורשע
 .4המערער השתמש בסם מסוכן מסוג קנביס  -הערעור נדחה
 .5ערעור מצד התביעה הצבאית ,על העונש שהוטל על המשיב
שהורשע בעבירות שימוש בסמים  -הערעור התקבל

609

כח

610
612
615

תוכן עניינים

 .6כתב האישום ייחס לנאשם עבירות שימוש בסמים  -הנאשם
הורשע
 .7המערער ,רב-סרן ,הורשע בשלוש עבירות ,שמהותן סחר בסם
מסוכן  -הערעור התקבל בחלקו
 .8הנאשם הורשע על-פי הודאתו ,בעבירות של הוצאת נשק מרשות
הצבא ,עבירות בנשק ושימוש בסם מסוכן  -הנאשם הורשע
 .9כתב האישום ייחס לנאשם עבירה של שימוש בסם מסוכן  -הנאשם
זוכה
 .10הנאשם השתמש ,ללא היתר כדין ,בסם מסוכן מסוג "קנאביס",
עת ביצע תורנות שמירה  -הנאשם הורשע
 .11המערער מכר אצבעות חשיש בכ 260 -מקרים ,לאנשים שונים,
חלקם היו חיילים  -הערעור נדחה
 .12הנאשם סחר בסמים במספר רב של הזדמנויות ( 14עבירות של
סחר בסם מסוכן)  -הנאשם הורשע
 .13בקשה לעיון בחומרי חקירה ,בעניינו של הנאשם ,שהואשם
בעבירות סמים ונשק  -הבקשה התקבלה בחלקה
 .14נדון ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהרשיע
את המערער בעבירת החזקה של סם מסוכן  -הערעור התקבל בחלקו
 .15בקשת רשות ערעור על הרשעתה של המבקשת בעבירת סמים -
בקשת רשות הערעור ,נדחתה
 .16בקשת רשות ערעור על הכרעת-הדין וגזר-הדין שניתנו כנגד
המבקש ,בגין שתי עבירות של שימוש בסם מסוכן ,וכן עבירה של
החזקת כלים  -בקשת רשות הערעור ,נדחתה
 .17בקשת רשות ערעור על גזר-הדין שהוטל על המערערת בגין שימוש
בסם מסוכן (קנאביס)  -בקשת רשות הערעור נדחתה

כט

617
619
625
629
630
633
636
637
639
642

645
649

תוכן עניינים

 .18המערער הורשע בשימוש בסם מסוכן (קנאביס) הבקשה לרשות
ערעור נדחתה
 .19עתירה של חייל ,למנוע את השימוש בהאזנות סתר שבוצעו
בעניינו ,לאחר שעלה חשד ,כי הוא סוחר בסמים  -העתירה נדחתה
פרק ה' :עבירות מין
 .1המבקש הורשע בעבירה של מעשה מגונה בחייל  -בקשת רשות
הערעור נדחתה
 .2ערעור על פסק-הדין ,בו הורשע המערער באינוס חיילת  -בקשת
רשות הערעור נדחתה
 .3המערער צילם חיילות בעודן מתקלחות והפיץ את תמונות העירום
 בקשת רשות הערעור נדחתה .4עתירות כנגד החלטת הוועדה הצבאית ,לעיון בעונש לשחרורו
המוקדם של מפקד בכיר בצה"ל ,אשר הורשע בעבירות אינוס של
פקידתו  -העתירות התקבלו
 .5הנאשם איים על ממלא תפקיד וביצע עבירה מגונה בפומבי -
הנאשם הורשע
 .6ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהרשיע את
המערער בעבירת מעשה מגונה  -הערעור התקבל
 .7ערעורים על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהרשיע את
המערער ,בעבירות שעניינן מעשה מגונה בכוח  -ערעור התביעה
התקבל ,ערעור המערער נדחה
 .8המערער ,הורשע בבית-הדין המחוזי ,בעבירה של מעשה מגונה
ובעבירה של התנהגות שאינה הולמת  -הערעור התקבל

ל

650
652
655
655
658
661

664
666
668

671
674

תוכן עניינים

 .9הנאשם הואשם בשלוש עבירות שעניינן אינוס ,הדחה בחקירה,
והתנהגות שאינה הולמת  -הנאשם הורשע
 .10כתב האישום ייחס לנאשם ,רס"ר גדוד ,עבירה של מעשה מגונה
בכוח במתלוננת  -הנאשם הורשע
 .11ערעורים על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המיוחד ,בו הורשע
סגן אלוף בביצוע מעשים מגונים  -הערעורים התקבלו בחלקם
 .12ערעורים על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שהרשיע את
המערער ,קצין בדרגת סרן ,בעבירות שעניינן מעשה מגונה -

678
683
686

688

הערעורים התקבלו בחלקם
 .13ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי המחוזי ,שזיכה את
המשיב ,מאשמת אונס  -הערעור נדחה

691

פרק ו' :עבירת שוחד

695

פרק ז' :נהיגה בשכרות
 .1בקשת רשות ערעור של המבקש ,שהורשע בעבירות של נהיגה
בשכרות  -הבקשה נדחתה
 .2למערער יוחסו  3עבירות :נהיגה בשכרות; הפרעה לשוטר בשעת

697
697

מילוי תפקידו; התנהגות שאינה הולמת  -בקשת רשות הערעור
נדחתה

699

שער ה' :עניינים שונים

705

פרק א' :תהליכי הסיווג הבטחוני

705

פרק ב' :חשיפת חומר חקירה

707

לא

תוכן עניינים

פרק ג' :הכרה בנכות על-פי חוק הנכים  -תביעות חיילים

709

פרק ד' :התערבות ערכאת ערעור

711

פרק ה' :פגיעה במשמעת הצבא

713

פרק ו' :בקשות חנינה ומחיקת רישום פלילי

715

פרק ז' :איזכור עבירות מחוק השיפוט הצבאי בחוקים אחרים
 .1חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א1981-
 .2תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא יירשמו
או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את
תקופות ההתיישנות או המחיקה) ,התשמ"ד1984-
 .3צו אזורים חופשיים לייצור בישראל (עבירה על בטחון המדינה),
התשנ"ה1995-
 .4חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל ,התשנ"ד1994-
 .5חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל ,התש"ל1970-
 .6חוק החנינה ,התשכ"ז1967-
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 .7חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים ,התשס"ח2008-
 .8חוק שירות בטחון ,התשי"ט( 1959-נוסח משולב)
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