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עבירות זיוף מסמכים בצבא
לא פעם חיילים מזייפים ימי מחלה ,או כלשונם – 'גימלים' מבלי שידעו כי הדבר מהווה
עבירה חמורה .עבירות מסמכים בצבא עשויות לגרור ביצוע של עבירות נוספות כגון
הוצאת דבר במרמה והיעדרות מהשירות הצבאי .העונש הקבוע בחוק על עבירה זו הוא
עד שלוש שנות מאסר .חשוב לדעת כי ישיבה בכלא צבאי האורכת יותר מחודשיים מובילה
לרישום פלילי גם בחייו האזרחיים של החייל .עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת
זיוף מסמכים בצבא והעונשים בצידן.
האמצעים הטכנולוגיים הנמצאים ברשותם של מרבית החיילים מאפשרים להם את היכולת לבצע עבירות
במסמכים צבאיים .מדובר בעבירה לה מתייחסת מערכת המשפט הצבאית בחומרה רבה .חייל שביצע עבירת
זיוף מסמכים בצבא עלול למצוא עצמו מתייצב למשפט פלילי.

מהן עבירות זיוף מסמכים בצבא?
הנפוצה מבין העבירות הללו הן עבירת זיוף 'גימלים' ,קרי ,ימי מחלה .אליה מצטרפות עבירות הנוגעות
לפטורים למיניהם כמו פטור מנעליים צבאיות ,פטור מגילוח ועוד .חייל העובר עבירות הנוגעות למסמכים
צבאיים ,מבצע עבירות נוספות כמו מסירת מידע כוזב ,התנהגות בלתי הולמת ,היעדרות מהשירות הצבאי,
כמו במקרה של הוצאת גימלים שלא כחוק ,הוצאת דבר במרמה ועוד.
לפי סעיף  105לחוק השיפוט הצבאי ,חייל שביצע את אחד מהבאים דינו  3שנות מאסר  -חייל שמסר או
הניח לזולתו שימסור ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא והמסמך נערך או נחתם על ידיו ,חייל שמסר או הניח
לזולתו שימסור ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא שחובה עליו לבדוק את תכנו כאשר לא נקט באמצעים
סבירים על מנת למלא חובה זו ,חייל שמתוך כוונה להטעות ,העלים או הניח לאחר להעלים פרט כל שהוא
במסמך כפי שפורט לעיל .חייל שהעלים ,השחית ,שינה או סילק מסמך שחובה לשמרו או להמציאו.

האם גם חייל שזייף גימלים יוענש בחומרה?
כאשר חייל חשוד בזיוף חד פעמי של מספר מצומצם של ימי מחלה ,בדרך כלל של עד שלושים ימים,
באישורה של הפרקליטות הצבאית יכול המפקד להעמידו לדין משמעתי ביחידה .בעבירות עם רמת חומרה
גבוהה יותר כגון אישור לזכאות כספית או מספר רב של ימי מחלה ,החייל יעבור חקירת מצ"ח )משטרה
צבאית חוקרת( .אם במהלך חקירת מצ"ח ימצאו דיי ראיות ,החייל עשוי לעמוד לדין צבאי .במידה והחייל
יורשע משך המאסר המרבי הקבוע בחוק הוא שלוש שנים אומנם בפועל הפסיקה מגלה עונשי מאסר
האורכים ימים או חודשים בודדים .במידה וזומנת להתייצב בבית-משפט צבאי בגין עבירה זו ,כדאי שתפנה
לעורך-דין צבאי מומחה בדינים שכן ,מאסר בכלא צבאי העובר את החודשיים מוביל לרישום פלילי בחייך
האזרחיים.

כיצד ניתן לגלות עבירות במסמכים צבאיים?
במקרים בהם עבירת הזיוף נעשתה ברמה הניכרת לעין ,כגון הוספת מילים ,שינוי בצבע העט ,ניתן לתפוס
את מבצע העבירה .במידה והעבירה מתבצעת בזיוף מסמכים עליהם חתומים בעלי תפקידים ,כמו רופאים
במקרה של הוצאת ימי מחלה ,ניתן ליצור קשר עם הרופא או המרפאה ולברר אם אכן אותו חייל הגיע
למקום וקיבל את ימי המחלה הכתובים.

זומנת לחקירת מצ"ח או הוגש נגדך כתב אישום בגין זיוף מסמכים בצבא?
חוק השיפוט הצבאי מתייחס בחומרה לעבירות מסמכים בצבא והעונש הקבוע בגינן בחוק יכול להגיע לעד
שלוש שנות מאסר בפועל .חייל ,כדאי שתדע שגם זיוף של 'גימלים' מהווה עבירה שעשויה להוביל לישיבה
בכלא .במידה וזומנת לחקירת מצ"ח או הואשמת בעבירת זיוף מסמכים בצבא כדאי שתפנה באופן מידי
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לעורך דין צבאי שיפעל למען חפותך .כדאי לפנות להתייעצות עם עורך דין צבאי במהרה שכן עונש מאסר
האורך יותר מחודשיים עשוי להוביל לכך שבחייך האזרחיים יהיה כתם פלילי .לייעוץ ראשוני בנושא ניתן ליצור
עימנו קשר בטלפון  052-6885006או להשאיר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות
מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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