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 שנים, לא נעצר ולא יועמד לדין9ערק מצה"ל למשך 
  שנים9פרקליטות העריקים בצה"ל בחרה שלא להכניס למעצר ולא להעמיד לדין חייל שהיה עריק במשך 

 במהלכן שהה בחו"ל. עורכת דינו: "פניה לצה"ל באפיקים הנכונים עשויה להביא לפתרון ולהסדרת המעמד
ולאפשר ביקורים בארץ ללא מגבלות וללא חשש ממעצר"

 23:02 06/01/13 | פורסם  | פז"םאבי אליהו

אחרי ששירת כלוחם הועבר לתפקיד מנהלתי והחליט לערוק (אילוסטרציה)
2חדשות צילום׃ 

  בצה"ל החלטה יוצאת דופן שתפתיע רבים – חייל שערק משירותהעריקיםהשבוע התקבלה בפרקליטות 
  כאשר נ', בן לאב ישראלי ואם קנדית שגדל2003 שנים לא יועמד לדין. הסיפור החל במרץ 9צבאי במשך 

 בחטיבת הנח"ל, בחר לעלות לארץ ולהתגייס לשירות צבאי מלא. נ' גויס לשרת כלוחם 21בקנדה עד גיל 
 ולאחר שנה וחצי נפצע במסגרת חופשה. בעקבות הפציעה, הועבר נ' לתפקיד מנהלה במסגרתו היה אמור

 לקלוט מתגייסים מחו"ל לשירות בחטיבת נח"ל, אלא שבפועל עשה עבודות רס"ר. נ' לא ראה בשירות
 שניתן לו כשירות ממשי ובעל חשיבות ולכן קיבל החלטה אימפולסיבית, עזב את הכל ונסע חזרה לקנדה

 מבלי שהשלים הליך מלא של שחרור משירות צבאי. כתוצאה מכך, הוא הוכרז כעריק משירות והוצאה נגדו
פקודת מעצר.

- פרסומת -
  והבאה בפני שופט שייתן על המקרה אתמעצרמרגע שחייל נכנס למעמד של עריק בצה"ל, ההליך כולל 

 הדין בהתאם לנסיבות העריקות, משך העריקות וחובותיו האזרחיות. מעמד של עריק, בין אם משירות
 , ידוע כמעמד שהדרך היחידה לצאת ממנו, היא לרב באמצעות ריצוי עונש,סדיר, בין אם משירות מילואים

 כאשר בדרך חלות עליו מגבלות שונות, המרכזית ביניהן, איסור על יציאה מהארץ. כאשר מדובר בעריק
  בשדה התעופה כאשר הוא יחזור. המשטרה הצבאיתשכבר שוהה בחו"ל, יחכו לו שוטרי 
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  שנים בחו"ל לחזור לארץ ביודעין כי הוא עריק. עו"ד דנה נוף, אליה פנה נ'9למרות כל זאת, בחר נ' לאחר 
 טרם חזרה ארצה, הסדירה מול רשויות הצבא את מעמדו של נ' מראש, על מנת למנוע את המצב המביך

של מעצר בשדה התעופה, אך לא בכך נסגר העניין והוא עדיין הוגדר כעריק ונתון היה לאיום מעצר.

לא כשיר לשירות צבאי
 נ', שחזר ארצה במצב נפשי רעוע פנה באופן מידי לאבחון פסיכיאטרי שממצאיו הצביעו בין השאר על אי
 כשירותו לשירות צבאי. ממצאי האבחון הועברו למחלקת בריאות הנפש בצבא שערכה לו אבחון נוסף

 שתאם את האבחון האזרחי שנעשה לו. את ממצאי האבחונים שנעשו לנ', העבירה עו"ד נוף לפרקליטות
העריקים בבקשה לפטור אותו מהליכים משפטיים ולסגור את תיק העריקות.

"סגירת תיק עריקות בן תשע שנים אינה עניין שיגרתי", עו"ד דנה נוף
 לאחר אין ספור שיחות, התכתבויות ופגישות עם הצבא, במהלכן הוכח הקשר הסיבתי שבין מצבו הנפשי

 של נ' לבין עריקותו, הורתה פרקליטות העריקים לסגור את תיק העריקות ולהימנע מנקיטת צעדים
 משפטיים. נ' למעשה, לאחר שהסדיר את מעמדו וסגר את תיק העריקות שלו לארץ, בחר לחיות את חייו
 בקנדה, אלא שהפעם יוכל לבקר בארץ, מבלי לצפות לשוטרי המשטרה הצבאית שימתינו לו בשערי הארץ

בביקוריו הבאים.

 עו"ד דנה נוף: "סגירת תיק עריקות בן תשע שנים אינה עניין שיגרתי. ישנם מקרים, כמו המקרה של נ',
 בהם יש צורך לבחון לעומק את הנסיבות אשר הובילו לעריקות בגיבוי חוות דעת מקצועיות עדכניות. פניה
 לצה"ל באפיקים הנכונים עשויה להביא לפתרון ולהסדרת המעמד ולאפשר ביקורים בארץ ללא מגבלות

וללא חשש ממעצר".
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