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 הגדרות:

 ה זו:פקודב .1

 ;1955-חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו –"החוק"  .א

  -"חייל" .ב

שולב[ אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא, על פי חוק שירות בטחון ]נוסח מ (1

או על פי התנדבות, בין בדרך של התחייבות לשירות קבע ובין בדרך  1986 -התשמ"ו

 אחרת.

אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, על פי חוק שירות הבטחון ]נוסח משולב[  (2

, או על פי התנדבות, כשהוא בשירות, או כשהוא אינו בשירות, אם 1986 -התשמ"ו

 ים.הקבילה נוגעת לשירותו במילוא

 ( לחוק, לרבות אזרח עובד צה"ל.2)8כמשמעו בסעיף  -"עובד בשירות הצבא" .ג

 .1986 -כהגדרתו בחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו -"מיועד לשירות בטחון" .ד

 כללי:

 ת חיילים באמצעות נציב קבילות החיילים )להלן:"הנציב"(.וחלק י"א בחוק  דן בנושא בירור קביל .2

 א לחוק, זולת מרותו של הדין."בענייני מילוי תפקידו לפי חלק יאין על הנציב מרות  .3

מטרת פקודה זו להבהיר את מעמדו, את תפקידיו ואת סמכויותיו של הנציב, וכן את אפשרות הפנייה  .4

אליו, את היחסים בינו לבין גורמי צה"ל ואת חובות המפקד בכל הנוגע לטיפול בקבילה שהוגשה 

 לנציב.

 

  לנציב והמועד להגשתה: הרשאים להגיש קבילה

 הרשאים להגיש קבילה אל הנציב הם המפורטים להלן: .5

להלן, שנעשה לגביו בזמן היותו חייל או  13אדם הרואה עצמו נפגע במעשה כאמור בסעיף  .א

 (."החייל הנפגעותו מיועד לשירות בטחון  )להלן: "בהי

או הוריו או בן זוגו של  שנה, 16בנו, בתו, אחיו או אחותו של החייל הנפגע, אם מלאו להם  .ב

 מי שנתבקש מאת החייל הנפגע לעשות כך. -אותו חייל.  ובאין אחד מאלה

 2015באפריל  30-מה 6סעיף תוקף 

 

   דרך הגשת הקבילה:

 קבילה תוגש לנציב בכתב באחת מן הדרכים המפורטות להלן: .6

 .6473424תל אביב, מיקוד  7052בדואר לפי המען: תא דואר  .א

או בדואר אלקטרוני צבאי לכתובת   nakhal@mod.gov.ilי אזרחי, לכתובת: בדואר אלקטרונ .ב

 נקח"ל/ קבילות ופניות.

 )מטכ"לי(. 0399-7135)אזרחי( או  03-6977135בפקס  .ג

mailto:nakhal@mod.gov.il
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 ן.קובל רשאי לצרף לקבילתו מסמכים, שברצונו להביא לידיעת הנציב והשייכים לדעתו לעניי .7

 הקבילה תיחתם בידי הקובל, ויצוינו בה שמו, מספר הדואר הצבאי של היחידה שבה משרת החייל .8

 , מספרו האישי, דרגתו, כתובתו האזרחית ומספרי הטלפון של החייל.הנפגע

הגיש את הקבילה מי שאינו חייל, יצוינו בקבילה, בנוסף לפרטים האמורים של החייל הנפגע, גם  .9

 ומספר הטלפון של הקובל.שמו, מענו של הקובל 

קבילה של אסיר או עציר תוגש במעטפה סגורה למפקד מיתקן הכליאה הצבאי, שבו הוא מוחזק,  .10

 שיעבירה מייד ומבלי לפתוח אותה לנציב.

תוכנה של קבילה, לרבות הנספחים לה, הנשלחים באמצעי תקשורת אזרחים )דואר פקסימיליה או  .11

על סיווג "מוגבל" או על רמת הסיווג המותרת למשלוח לפי אמצעי דואר אלקטרוני אחר( לא יעלה 

פקודות הצבא, לגבי משלוח באמצעי תקשורת צבאיים. קובל המבקש להוסיף לתוכן קבילתו מידע או 

לצרף מסמך בסיווג גבוה יותר, יציין את בקשתו זאת בקבילה. עם פתיחת בירור בקבילה, יוזמן 

 פן אישי לנציג מוסמך בנציבות.הקובל למסור את המסמכים המסווגים באו

 

 קבילה על מי:

קבילה ניתנת להגשה, על מי שבזמן עשיית המעשה, שעליו מוגשת הקבילה, היה חייל או אדם  .12

העובד בשירות הצבא, גם אם ביום הגשת הקבילה שוב איננו חייל או עובד כאמור. הקובל יפרט 

דם שקובלים עליו"(, ואם אין בידו לתאר בקבילתו את זהותו של האדם שעליו הוא קובל )להלן:" הא

 זהותו ימסור כל פרט שבידו המסייע לזיהויו.

 

 קבילה על מה:

ניתן להגיש קבילה על מעשה, לרבות מחדל או פיגור בעשייה, שנתקיימו בו כל היסודות המפורטים  .13

 להלן:

 2010 ביוני 13 -מהסעיף משנה א'  תוקף

 .נע ממנו במישרין טובת הנאההמעשה פוגע במישרין בחייל הנפגע או מו .א

 המעשה נוגע לסדרי השירות, לתנאי השירות או למשמעת. .ב

המעשה בניגוד לחיקוק או לפקודות הצבא, או ללא סמכות חוקית, או בניגוד למינהל התקין,  .ג

 או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי צדק בולט.

 

 סייגים לגבי המעשים עליהם ניתן לקבול:

 בילה כשהיא אחת מהמפורטות להלן:לא ייערך בירור בק .14

 442קבילה על החלטות שר הבטחון, הרמטכ"ל או ראש מחוז שיפוטי, לפי הוראת סעיף  .א

 לחוק.

 א לחוק.167או  167קבילה על החלטת הרמטכ"ל, לפי סעיפים  .ב

קבילה על פעולה שיפוטית של בית דין צבאי או של שופט בית דין צבאי או של בית משפט  .ג

 שופט חוקר. צבאי אחר או של
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קבילה בעניין התלוי ועומד בבית דין צבאי או בבית משפט אחר, בפני שופט חוקר או בפני  .ד

ט אחר או קצין ופת דין צבאי או בית משפט אחר או שיקצין שיפוט, או קבילה בעניין שב

 שיפוט הכריעו בו לגופו.

בריה במילוי פי חיקוק או של חבר מח -קבילה על פעולה שיפוטית של ועדה שכוננה על .ה

 תפקידו כחבר הוועדה.

לחוק או שבקשר עמה  225קבילה על מעשה שהוא עבירה שעליה הוגשה תלונה לפי סעיף  .ו

 מונה קצין בודק או שופט חוקר.

 ' לחוק.חקבילה על החלטת הוועדה לעיון בעונש, לפי הפרק השני של חלק  .ז

ירות בטחון, למעט קבילה קבילה על החלטה בנושא הערכתו, דירוגו או מיונו של מיועד לש .ח

 לגבי פגם שנפל בהליך ההערכה, הדירוג או המיון.

לא ייערך בירור בקבילה שהיא אחת מהמפורטות להן, אלא אם מצא הנציב שיש סיבה מיוחדת  .15

 המצדיקה את הבירור:

פי דין השגה, -קבילה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על .א

 , בסעיף משנה ד לעיל, דן בהם.14והוא אינו מסוג העניינים שסעיף ערר או ערעור, 

ו נסבה הקבילה, ואם המעשה נודע יקבילה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה, שעל .ב

 מהיום שבו נודע לו המעשה. -ר יותרלקובל מאוח

 יום, מהיום שבו חדל החייל הנפגע להיות חייל. 180קבילה שהוגשה לאחר שעברו  .ג

 

 ת הנציב בעת בירור הקבילה:סמכויו

הנציב רשאי לברר את הקבילה בעצמו או באמצעות כל אדם שהסמיך לכך. הנציב או כל אדם  .16

שהסמיך לכך, כאמור, רשאים לברר את הקבילה בכל דרך שתיראה להם, ואין הם קשורים להוראות 

 שבסדר דין או בדיני ראיות.

הם הזדמנות להשיב יו, ולידיעת מפקדו, וייתן להנציב יביא את הקבילה לידיעת האדם שקובלים על .17

 הנציב רשאי לדרוש מהם כי ישיבו אישית על הקבילה בתוך פרק זמן שיקבע הנציב. עליה;

 המפקד בהקשר זה, פירושו אחד מהמפורטים להלן: .18

הגשת קצין בדרגת סא"ל או קצין, המכהן כמפקד יחידת רישום, הממונה ישירות בזמן  .א

 .בלים עליוהקבילה על האדם שקו

קצין  -לגבי קבילה על קצין בדרגת רס"ן, לפחות, או על קצין שהוא מפקד יחידת רישום .ב

 בדרגה גבוהה יותר הממונה על הקצין שעליו הייתה הקבילה.

 מפקד אחר, שייקבע על ידי הנציב. .ג

נכון, יובא תוכן הקבילה אף לידיעת מפקדי הפיקודים מקרים מיוחדים, כפי שימצא הנציב לב .19

 רועות, מפקדי יחידות מעו"ז, קצין החיל הראשי, ראש אגף רלוונטי במטכ"ל או הרמטכ"ל.והז

 חיילים ועובדים בשירות הצבא ומפקדיהם ישיבו על הקבילה, בהתאם לדרישת הנציב. .20

הנציב או מי שהסמיך לברר את הקבילה רשאים להזמין, ולחזור ולהזמין, כל אדם, לבוא לפניהם  .21

 מוצגים אחרים שברשותו, ולחייב כל עד להעיד בשבועה או בהן צדק. וים אולהעיד או להציג מסמכ
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חיילי צה"ל והעובדים בשירות הצבא ייענו להזמנה ולדרישה האמורים. מפקד יחידתו של חייל או  .22

לעיל, ינקוט בצעדים הדרושים להבטחת היענותם להזמנת  18עובד בשירות בצבא, כהגדרתו בסעיף 

 ידו, להעיד בפניו או להציג מסמכים או מוצגים אחרים שברשותם. הנציב או מי שהוסמך על

אין אדם חייב למסור לנציב ראייה, אם יש בה הודאה בעובדה, שהיא יסוד מיסודותיה של עבירה,  .23

 שהוא מואשם בה או עשוי להיות מואשם בה.

והנציב לעיל  23ביקש אדם להימנע ממסירת ראייה, מחמת שהיא עשויה להפלילו כאמור בסעיף  .24

דחה את בקשתו, תימסר הראיה. ראיה שנמסרה כאמור, לא תוגש נגד אותו אדם במשפט שבו הוא 

 מואשם, בשל העבירה שהעובדה המתגלית מן הראיה היא יסוד מיסודותיה, אלא אם הסכים לכך.

 

 הגשת סיוע לנציב:

ע בהגשת קבילה ע, לעכב או להפריומנהצבא לא יעשה דבר, שיש בו כדי לחייל או עובד בשירות  .25

 לנציב או בהעברתה או בבירורה של קבילה כזו.

דעת מקצועית ומידע אחר בתחום  -חייל או עובד בשירות הצבא ייענה לבקשת הנציב להגיש לו חוות .26

 התמחותו.

ביקש הנציב או אדם אחר שהסמיך לכך לבקר ביחידה או להשתמש במתקניה, לשם עריכת בירור  .27

 ידה כל סיוע מבוקש.בקבילה, יגיש להם מפקד היח

 

 מוצדקת: שנמצאהקבילה 

מצא הנציב, שהקבילה הייתה מוצדקת, ימסור על כך הודעה מנומקת לקובל, לאדם שקובלים עליו  .28

ולמפקדו, וכן לרמ"ט אכ"א, אותו הסמיך הרמטכ"ל, לקבל הודעות כאמור מאת הנציב ולרכז את 

 הטיפול בהן.

ו, להצביע על הצורך בתיקון הליקוי שהעלה הבירור הנציב רשאי לפרט בהודעתו את תמצית ממצאי .29

 ועל הדרך לתיקונו.

כללה המלצת הנציב הערה לגבי מי שקבלו עליו, יזמנו המפקד שנקבע על ידי הנציב למשרדו, ויקרא  .30

 בפניו את הערת הנציב בנדון כלשונה וכרוחה.

 ות בירור הקבילה.מפקדי צה"ל יתקנו את הליקוי, עליו הצביע הנציב בהודעתו שנמסרה בעקב .31

רמטכ"ל. ראש אכ"א יעביר ההימנעות מתיקון הליקוי עליו הצביע הנציב, כאמור, מחייבת אישור  .32

להחלטת הרמטכ"ל כל מקרה בו מוצע, שלא לפעול לפי המלצת הנציב, בצירוף חוות דעת הפרקליט 

 הצבאי הראשי לגבי ההימנעות מתיקון הליקוי.

פשרי, אך לא יאוחר מחודשיים מיום שקיבל את ההודעה מן רמ"ט אכ"א יודיע לנציב, בהקדם הא .33

 לעיל, על הצעדים שננקטו בעקבות הודעתו. 28הנציב, כאמור בסעיף 

 

 קבילה שנמצאה לא מוצדקת:

מצא הנציב, שהקבילה לא הייתה מוצדקת, ימסור על כך הודעה מנומקת לקובל, לאדם שקובלים  .34

 את תמצית ממצאיו. עליו ולמפקדו. הנציב רשאי לפרט בהודעה זו
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 סייג להודעה:

לעיל, בהודעה על תוצאות הבירור יהיה הנציב פטור מלהודיע את  34-ו 28על אף האמור בסעיפים  .35

 ממצאיו ונימוקיו במקרים המפורטים להלן:

כשהקבילה הייתה בעניין מינוי לתפקיד פלוני, או בעניין העלאה בדרגה, או בעניין פיטורים  .א

 מהשירות.

 עלול, לדעתו, לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת הקובל. כשגילוים .ב

 כשיש, לדעתו, בגילוים משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל דין. .ג

 כשיש, לדעתו, בגילוים כדי לפגוע בסדר הטוב של הצבא או במשמעתו. .ד

 

 תוצאות הגשת קבילה:

 ו כדי לפגוע בחייל, בשל הגשת קבילה.מפקד לא יפעל, במעשה או במחדל, באופן שיש ב .36

תוכנם של דברים שרשם קובל בקבילה או דברים שמסר, תוך כדי בירורה בנוגע אליה, וכן קבילה  .37

מוצדקת, לא יהוו עילה לצעדים פיקודיים או משפטיים נגד הקובל, אלא אם מצא -שנמצאה לא

 צבאי הראשי שאישר צעדים אלו.הנציב, כי הקבילה הייתה כוזבת בזדון והודיע על כך לפרקליט ה

 

 קבילה המעלה חשד לביצוע עבירה:

, מצא הנציב שקבילה מעוררת על פניה חשד שנעברה עבירה רשאי הוא 37על אף האמור בסעיף  .38

להעביר את הקבילה, כולה או מקצתה, לפרקליט הצבאי הראשי. העלה בירור הקבילה חשד שנעברה 

 צבאי הראשי.עבירה, יודיע הנציב על כך לפרקליט ה

 


