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 33.0333נזיפה פיקודית
הגדרות
 .0בפקודה זו:
א" .חייל"  -כהגדרתו בסעיף  0לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו( 0511-להלן" :החש"ץ").
ב" .מפקד"  -קצין שדרגתו סא"ל ,לפחות ,שהננזף נתון לפיקודו או להנחייתו המקצועית ,או קצין אחר בדרגת
סא"ל ,לפחות ,על פי החלטת פרקליט צבאי.
ג" .מפקד ממונה"  -מפקדו של המפקד שנזף בחייל.
ד" .נזיפה פיקודית"  -הליך נזיפה המתקיים על-פי פקודה זו.
ה" .רשות מחליטה"  -קצין המוסמך להחליט על המשך טיפול בחוסר אפסניה או בנזק שנגרם לה ,בהתאם
לפ"מ  10.2.20ולהוראות קבע אט"ל.

נזיפה פיקודית
 .0מפקד רשאי לנזוף בחייל נ זיפה שתירשם בתיקו האישי של החייל ,כמפורט להלן:
א .כאשר החליט המפקד ,עקב מקרה שאירע ,ש לא להעמיד את החייל לדין משמעתי ,אולם הוא משוכנע כי
יש מקום לתגובה משמעתית נגד החייל בגין פגם בהתנהגותו הקשור במקרה שאירע .פירוט המקרה יתועד
בכתב על גבי טופס הנזיפה ,המצורף בנספח לפקודה זו .בסעיף משנה זה" :מפקד"  -לרבות רשות מחליטה,
כהגדרתה בפ"מ .10.2.20
ב .אין לקיים הליך של נזיפה פיקודית ב התאם לפקודה זו משום בו התנהלה ,מתנהלת או קיימת חובה לפי
פקודות הצבא לקיים חקירת מצ"ח או קצין בודק ,ב יחס למעשה ,אלא באישור פרקליט צבאי.
ג .כאשר בחוות דעת פרקליט צבאי על דוח ועדת חקירה ,על חומר בדיקה או על חומר אחר שהובא בפניו
בעניין שבו מעורב חייל -הגיע הפרקליט הצבאי למסקנה שאין להביא את החייל לדין משמעתי (לרבות
כשיצא החייל מתחולת הדין המשמעתי לפי סעיפים  07.או  071לחש"ץ ומקרים בהם העבירה
התיישנה) ,והמליץ על קיום הליך נזיפה לגבי החייל .המלצה זו תתויק בתיקו האישי של החייל.
 ..מפקד לא ינזוף בחייל ,אלא אם כן דרגתו גבוהה
לפחות ,למעט אם המפקד הוא הרמטכ"ל או קצין בדרגת אלוף.

מדרגת

החייל

דרגות,

בשתי

 .1בענייני שפיטה ,אין מפקד רשאי לנזוף בשופט צבאי משפטאי ,המכהן בבית דין צבאי (כהגדרתו בסעיף
 08.לחש"ץ) או בבית משפט צבאי שהוקם לפי צו בדבר הוראות ביטחון ,התש"ל.0572-
הליכי הנזיפה הפיקודית
 .1מפקד שהחליט לנקוט הליך של נזיפה פיקודית ,חייב להזמין את החייל למשרדו ,לקרוא בפניו את תיאור
המקרה ש בגינו ננקט ההליך ,כמפורט בסעיף  ,0סעיף משנה א לעיל ,או לקרוא בפניו את החלטת הרשות
הממונה או את חוות דעת הפרקליט הצבאי ,כאמור בסעיף  ,0סעיפי משנה א ו-ב לעיל בהתאמה.
 .6על המפקד לאפשר לחייל להביא בפניו את טענותיו לעניין המעשה המיוחס לו.
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 .7לאחר שמיעת טענות החייל ,יחליט המפקד אם לנזוף בחייל .החליט המפקד לנזוף בו ,ימלא את טופס
הנזיפה כאמור בנספח ויודיע לו את תוכן הנזיפה .ביקש החייל לקבל לידיו העתק מטופס הנזיפה ,יועבר
לו ההעתק על-פי בקשתו לא יאוחר מ .-ימים מיום הבקשה .העתק מהטופס יתויק בתיקו האישי של
החייל.
 .8העתק מטופס הנזיפה יועבר לגורמים המפורטים להלן:
א .לגבי קצין שדרגתו סא"ל ומעלה  -לראש אכ"א.
ב .לגבי כל קצין (לרבות קצין שדרגתו סא"ל ומעלה)  -לרמ"ח הסגל.
ג .לגבי נגד  -למחלקת הסגל-ראש מנהל נגדים ואקדמאים.
ד .לגבי חוגרים בשירות חובה – למנהל הנפגעים וקציני ערים  -ראש מדור התיקיות.
 .5בתום הליך הנזיפה יוודא המפק ד שההערה תויקה בתיק האישי של החייל שבו נזף.
 .02המליץ פרקליט צבאי לקיים הליך נזיפה ,כאמור בסעיף  ,0סעיף משנה ג לעיל ,ינמק המפקד כל החלטה
שקיבל בעקבות המלצת הפרקליט הצבאי ,בין שהחליט לנזוף בחייל ,בין שהחליט ל א לנזוף בו ובין
ש החליט לא לנקוט הליך של נזיפה על אף המלצת הפרקליט הצבאי; החלטת המפקד והנימוקים לה יצורפו
לתיקו האישי של החייל ,נוסף על חוות דעת הפרקליט הצבאי ועל המלצתו.
השגה על הנזיפה
 .00א .חייל שננזף ,כאמור בסעיף  ,0סעיף משנה א לעיל ,רשאי להגיש השגה על הנזיפה בתוך שלושה ימים
מיום שניתנה הנזיפה .ננקט הליך הנזיפה בעקבות המלצת פרקליט צבאי ,כאמור בסעיף  ,0סעיף משנה
ג לעיל ,י היה המועד להגשת השגה כאמור  01ימים מיום שניתנה הנזיפה.
ב .מפקד שהחליט לנזוף בחייל יודיע לו על זכותו להגיש השגה ועל המועד להגשתה ,כאמור בסעיף משנה
א לעיל.
 .00ההשגה תוגש בכתב ,למפקד הממונה ,ויפורטו בה הנימוקים נגד החלטת המפקד הנוזף.
 .0.משעיין המפקד הממונה בהשגה ובחומר שהיו בפני המפקד הנוזף ,ובכל חומר רלוונטי אחר ,הוא רשאי
להחליט לקיים את הנזיפה או לבטלה ,גם שלא בנוכחותו של מגיש ההשגה ,ובלבד שיעדכן את מגיש ההשגה
בדבר החלטתו ,בתוך  01ימים מיום שניתנה .מגיש ההשגה רשאי לקבל העתק מההחלטה ,על פי בקשתו.
 .01החליט המפקד הממונה לבטל את הנזיפה ,ישלח בכתב הודעה על כך אל הגורמים שלהם דווח על
הנזיפה ,כמפורט בסעיף  8לעיל ,ויוודא שיימחק רישום הנזיפה מתיקו האישי של החייל שננזף.
 .01החליט המפקד הממונה לבטל את הנזיפה או לקיימה ,במקום שבו ננקט ההליך בהמלצת פרקליט צבאי,
כאמור בסעיף  ,0סעיף משנה ג לעיל ,יצרף את נימוקי החלטתו לבטל את הנזיפה או לקיימה ,לפי
העניין ,לתיקו האישי של החייל ,נוסף על טופס הנזיפה ועל חוות דעת הפרקליט.
 .06החליט המפקד הממונה לדחות את ההשגה ולקיים את הנזיפה ,יצורפו ההשגה וההחלטה בהשגה לתיקו
האישי של החייל.
 .07האמור בסעיפים  00עד  06לעיל לא יחול על חייל שהרמטכ"ל הוא המפקד שנזף בו.
 .08כל האמור בפקודה זו אינו גורע מסמכותו הטבועה של מפקד לנזוף בחייל הנתון לפיקודו ,נזיפה שאינה
נרשמת בתיקו האישי.
 .05הנספח לפקודה יעודכן כנדרש בסעיף  08להפ"ע .0.2020
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נספח
טופס נזיפה פיקודית

 .1פרטי החייל:
_____________________________________________________________
_____
יחידה
שם משפחה שם פרטי חיל
מס' אישי דרגה
שירות :חובה/קבע/מיל' תאריך הנזיפה:
 .2המעשה/המעשים ש בגינו/בגינם ננקט הליך הנזיפה הפיקודית:
______________________________________________________________
________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________ ________________________
 .3דברי החייל להגנתו (בפני המפקד המוסמך):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________ ______________________________________________________
________________________________________
 .4החלטת המפקד והנימוקים להחלטה:
______________________________________________________________
________
___________________________________________________________ ___
____________________
 . 5החלטה בהשגה על ידי המפקד הממונה*( :יש לצרף את השגת החייל לטופס)
______________________________________________________________
_ ___
(חתימה)
(תאריך) (שם פרטי) (שם משפחה) (דרגה) (תפקיד)
תויק

 .5החלטה בהשגה על ידי המפקד הממונה *( :יש לצרף את השגת החייל לטופס)
בתיק אישי על ידי:
______________________________________________________________
________
שם מפשחה

שם פרטי

תאריך

מ.א

חתימה

.
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