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 - 00.40.41חיילים ואזרחים הנתונים לשיפוט צבאי  -עיכוב ,מעצר ,חיפוש,
חקירה והעמדה לדין
.0

הגדרות
א.

חייל
 )1כל הנמנה עם הכוחות הסדירים של צה"ל (חובה וקבע).
 )2כל הנמנה עם כוחות המילואים של צה"ל ,כשהוא בשירות.
 )3כל מי שחייב להתייצב לשירות סדיר או לשירות מילואים פעיל ,ולא התייצב  -מן הזמן
שנקבע להתייצבותו בצו ,או בקריאה.

ב.

אזרח הנתון לשיפוט צבאי
 )1מי שעובד בשירות צה"ל או עובד במפעל המשרת את צה"ל ושר הבטחון קבעו בצו כשירות
צבאי ,בכפוף לאמור בסעיף  13לחוק השיפוט הצבאי התשט"ו 1511. -
 )2אזרח שחוק השיפוט הצבאי חל עליו לאור הוראות סעיפים  ,)3(8 ,)1(8 ,7 ,6ו -11בחוק
השיפוט הצבאי התשט"ו .1511 -
אזרח הנתון לשיפוט צבאי ,דינו בפקודה זו כדין חייל ,למעט החזקה במתקן כליאה צבאי,
כאמור בסעיף  .3ג .לפקודה זו.

ג.

אזרח  -אדם שאינו חייל.

ד.

מרחב צבאי  -כל מרחב הנמצא ברשותו של צה"ל ,כגון :מחנה ,בסיס ,מאהל ,מחסן ,משרד וכל
מתקן צבאי אחר ,לרבות:
 )1כל מרחב בתחום קו החזית ,כפי שהוגדר על ידי אלוף הפיקוד המרחבי הנוגע בדבר.
 )2מתקן או מפעל של המדינה ,ששר הביטחון קבעו ,בכל דרך פרסום שמצא למתאים,
כ"מקום צבאי" ,לעניין סעיף  241לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו 1511. -
 )3דירתו של חייל ,אם הדירה במקום שבהחזקת הצבא ,או שהיא בהחזקתו של החייל או של
החייל ובת זוגתו בלבד (להבדיל מדירת ההורים וכו').

.2

ה.

עבירה צבאית  -עבירה המנוייה בחלק ב' לחוק השיפוט הצבאי התשט"ו .1511 -

ו.

רכוש צבאי  -לרבות רכוש הנמצא בשימושו או בהחזקתו של הצבא ,כמוגדר בסעיף  1בחוק
השיפוט הצבאי ,תשט"ו .1511 -

ז.

פרקליט צבאי ראשי  -לרבות כל קצין בפרקליטות הצבאית אשר הוסמך לאותו עניין לפי כל
דין.

מעצר אזרח
א.

מעצר אזרח בידי איש משטרה
 )1איש משטרה רשאי לעצור אזרח במרחב צבאי ומחוצה לו ,בתנאים שנקבעו בפקודת סדר
הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש) תשכ"ט1565.-
 )2בכל מקרה בו התעורר הצורך לעצור אזרח במרחב צבאי ,יפנה השוטר למפקד המקום,
ובהיעדרו לקצין התורן ,אשר ילווה את השוטר בשעת ביצוע המעצר ,או יישלח חייל שילווה
את השוטר במקומו ,ויגיש לשוטר את כל העזרה הדרושה.
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 )3נעצר אזרח על ידי המשטרה ,והתברר שעליו להתייצב לשירות מילואים פעיל ,בעת היותו
עצור ,תודיע המשטרה ,מיד ,בטלפון לבסיס המשטרה הצבאית הקרוב ,שאין באפשרותו
להתייצב.
ב.

מעצר אזרח בידי שוטר צבאי
 )1סמכויות מעצר
א) שוטר צבאי רשאי לעצור אזרח במרחב צבאי ,רק על עבירה שבוצעה במרחב צבאי.
ב) שוטר צבאי רשאי לעצור אזרח שלא במרחב צבאי ,אם האזרח והעבירה שבה הוא חשוד
נתונים לשיפוט צבאי ,או אם האזרח מפריע לפעילות צבאית.
 )2אזרח שנעצר על ידי שוטר צבאי יועבר ,מיד ,ולא יאוחר מ 24-שעות ממעצרו ,ליחידת
החקירות של תחנת המשטרה הקרובה ביותר ,בצירוף דו"ח על הסיבות למעצר וכל חומר
אחר הקשור לנסיבות האירוע.

ג.

.3

צו מעצר מטעם בית משפט אזרחי יחייב את מוסדות הצבא ,ופקודת מעצר ,שהוצאה על ידי
רשות צבאית מוסמכת ,תחייב את משטרת ישראל.

מעצר חייל או האשמתו בעבירה
א.

מעצר חייל בידי איש משטרה
 )1איש משטרה רשאי לעצור חייל במרחב צבאי ומחוצה לו ,בתנאים שבהם הוא רשאי לעצור
אזרח לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] התשכ"ט1565.-
 )2בכל מקרה בו התעורר הצורך לעצור חייל במרחב צבאי ,יפנה השוטר למפקד המקום,
ובהיעדרו לקצין התורן ,אשר ילווה את השוטר בשעת ביצוע המעצר ,או יישלח חייל שילווה
את השוטר במקומו ,ויגיש לשוטר את כל העזרה הדרושה.
 )3במקרה הנזכר בסעיף  .3א )2 .לעיל ,יגיש ראש היחידה העוצרת דו"ח ,בכתב ,למפקדת
המשטרה הצבאית הראשית .הדו"ח יכלול את פרטי המקרה ונסיבות ביצוע המעצר.

ב.

הטיפול בחייל שנעצר או שהואשם בעבירה
 )1תחומי האחריות של המשטרה הצבאית
א) נעצר חייל או הואשם בביצוע עבירה פלילית על ידי המשטרה ,והעבירה היא מן העבירות
המנויות להלן ,תהיה האחריות לטיפול במקרה בידי המשטרה הצבאית .העבירות הן:
( )1עבירת סמים ,שלא מעורבים בה אזרחים.
( )2עבירה כלפי רכוש צבאי ,כגון :שימוש ללא רשות ברכוש צבאי ,גניבתו ,השמדתו
והשחתתו.
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( )3עבירה בנשק צבאי ,כגון :מטווח ללא רשות ,פליטת כדור ,והפקרת כלי נשק (לא
כולל עבירת אלימות ,איום באלימות או עבירה אחרת בה שימש הנשק כאמצעי
הפחדה או הרתעה).
( )4אי שמירת רכוש צבאי ,כגון :הפקרת ציוד לחימה ,או מפות מסווגות או רכוש
צבאי אחר.
( )1אלימות או איום באלימות כלפי איש צבא אחר ,כאשר הרקע למעשה קשור
לשירות הצבאי.
( )6העבירה הינה עבירה צבאית בלבד.
ב) בכל מקרה כמפורט לעיל ,יועבר החייל ,יחד עם החומר הקשור באירוע ,לבסיס מצ"ח
הקרוב ביותר ,להמשך טיפול חקירתי צבאי.
במקרה זה לא תבצע משטרת ישראל פעולות חקירה ,מלבד פעולות ראשוניות הכרחיות,
לא ייפתח תיק פ"א ולאחר העברת החייל וחומר החקירה ,ייגנזו העתקי החומר בעילה
"אי תביעה  -רשות אחרת מוסמכת".
האמור לעיל לא יחול במקרה שבו סוכם ,בין יחידת המשטרה לבין מפקד בסיס מצ"ח,
שהחייל יטופל על ידי משטרת ישראל.
ג) בכל מקרה אחר בו מעוניינת המשטרה להעביר את החייל לטיפול מצ"ח ,יש לקבל את
הסכמת מפקד בסיס מצ"ח הקרוב .יש להדגיש שבמקרים שאינם מוזכרים בסעיף .3
ב )1 .א) לעיל ,לא חלה חובה על מצ"ח לקבל את המשך הטיפול.
 )2תחומי האחריות של משטרת ישראל
א) נעצר חייל או הואשם בביצוע עבירה פלילית על ידי המשטרה ,והעבירה אינה מן
העבירות המנויות בסעיף  .3ב )1 .א) לעיל ,תהיה האחריות לטיפול במקרה בידי
משטרת ישראל.
ב) דיווח למשטרה הצבאית
( )1נעצר חייל ,ידווח על כך הממונה על החקירה לבסיס משטרה הצבאית הקרוב
ביותר .הדיווח יבוצע בטלפון או באמצעי מהיר אחר ,לא יאוחר
מ 6-שעות משעת המעצר .היה העצור בדרגת רס"ן ומעלה ,יועבר הדיווח תוך
שעתיים משעת המעצר.
הדיווח יכלול את פרטי החייל שנעצר ,כולל מספרו האישי בצה"ל ומספר הדואר
הצבאי של יחידתו ,וכן פרטים על נסיבות המעצר ,מקום החזקתו של החייל,
ומספר הטלפון של היחידה המודיעה.
דבר מסירת הדיווח יירשם במזכר ,שיצורף לחומר החקירה ,ובו יצויינו פרטי
החייל שקיבל את ההודעה ביחידת המשטרה הצבאית ,וכן תאריך ושעת מסירת
ההודעה.
( )2הואשם חייל בעבירה פלילית ואין בכוונת המשטרה לעוצרו ,או שטרם הוחלט באם
ייעצר או לא ,תדאג היחידה החוקרת לדווח כאמור לעיל ,מיד ,לאחר שנתגלתה
עובדת היות החשוד חייל.
בדיווח יצויין שהחייל אינו עצור ודרושה תשובה דחופה אם החייל נפקד או עריק
ובאם יש להעבירו לשלטונות צה"ל.
( )3דיווח משלים
בכל מקרה בו נעצר חייל או הואשם בעבירה פלילית ולא נעצר ,והעבירה בה הוא
חשוד או נסיבות מעצרו אינם נמנים עם העבירות המפורטות בסעיף
 .3ב )1 .א) לעיל ,חובה על הממונה על החקירה להעביר דיווח למצ"ח בחלק א' של
טופס מ" - 3241-דו"ח על ניהול חקירה נגד חייל" .הדיווח יועבר לא יאוחר מ48-
שעות משעת מעצרו או מגביית הודעתו של החייל ,הכל לפי המוקדם יותר.
( )4בכל מסמך הנוגע לחייל ,אם יש צורך לציין את היחידה אליה הוא משתייך ,או את
כתובתו הצבאית ,יצויין מספר הדואר הצבאי בלבד.
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ג) טיפול המשטרה הצבאית
( )1מפקד בסיס משטרה צבאית ,שביחידתו התקבלה הודעה כאמור בסעיף  .3ב )2 .ב)
לעיל ,ימסור בהקדם ,ולא יאוחר מ 4-שעות משעת קבלת ההודעה ,תשובה ליחידת
המשטרה המודיעה ובה יצויין באם החייל נפקד או עריק ובאם יש להעבירו
לשלטונות צה"ל .התשובה תועבר בטלפון או באמצעי מהיר אחר ,ודבר קבלתה
ביחידת המשטרה יירשם במזכר ,שיצורף לתיק החקירה.
( )2בכל מקרה בו לא הצליחה המשטרה הצבאית לבדוק את פרטי החייל ,בפרק הזמן
המוזכר לעיל ,חובה עליה להודיע על כך ליחידת המשטרה הנוגעת בדבר.
( )3לא מסרה המשטרה הצבאית תשובה למשטרת ישראל במועד ,כמפורט לעיל ,יהיה
הטיפול המשטרתי בחייל כמקובל לגבי חשוד שהינו אזרח ,בכל הנוגע לעיכוב,
מעצר ושחרור.
( )4הודיע מפקד בסיס משטרה צבאית שחייל ,שנעצר או שעוכב ,יועבר מיד לידי
הצבא ,ידאג להעברת החייל מרשות המשטרה לרשות הצבא.
ד) העברת חייל למשטרה הצבאית בסיום חקירה
( )1סוכם בין משטרת ישראל לבין המשטרה הצבאית שהחייל ישאר במעצר במשטרת
ישראל לצורך השלמת חקירה ,ורק בסיום החקירה יועבר למשטרה הצבאית ,ידאג
מפקד היחידה החוקרת להודיע למפקד בסיס המשטרה הצבאית הנוגע על מועד
שחרורו של החייל ,על מנת לאפשר למשטרה הצבאית לקבלו להמשך טיפולה .את
ההודעה יש להעביר לא יאוחר מ 4-שעות לפני מועד השחרור המתוכנן ,ודבר
מסירתה יירשם במזכר ,שיצורף לתיק החקירה ,ויכלול את פרטי מקבל ההודעה.
( )2לא הגיעה המשטרה הצבאית לאסוף את החייל במועד שחרורו ,ישוחרר החייל
לאלתר.
ג.

אזרח הנתון לשיפוט צבאי  -כליאה וחקירה
 )1אזרח הנתון לשיפוט צבאי ייחשב בפקודה זו כחייל ,למעט החזקה במתקן כליאה צבאי.
אזרח הנתון לשיפוט צבאי לא יכלא במתקן כליאה צבאי לצורכי חקירה ,אלא על פי פקודת
מעצר שניתנה לפי חוק השיפוט הצבאי  -התשט"ו .1511 -
 )2החליט קצין המשטרה הצבאית ,המנהל את חקירתו של אזרח הנתון לשיפוט צבאי ,כי
המשך החקירה ייעשה במסגרת הצבא ,אך יש לכלוא את האיש במתקן כליאה אזרחי ,על
אף שקיימת פקודה מרשות צבאית ,יעביר את העציר לאחד מבתי המעצר של משטרת
ישראל .כאסמכתא למעצרו יכולה לשמש פקודת מעצר ,שנערכה על סמך חוק השיפוט
הצבאי תשט"ו1511.-
 )3החליט קצין המשטרה הצבאית כי חקירת אזרח הנתון לשיפוט צבאי תועבר למשטרה,
יעביר את כל חומר החקירה לקצין האח"ק המרחבי הנוגע במשטרת ישראל ובמחוז
ירושלים  -לראש ענף חקירות ,אשר ינחה את יחידת החקירות הנוגעת במרחבו לגבי המשך
החקירה .סבר קצין האח"ק המרחבי שמן הראוי שהחומר יטופל על ידי יחידה מחוזית או
ארצית ,יעביר את החומר לקצין האח"ק המחוזי שידאג להנחות את היחידה הנוגעת ,או
יעביר את החומר לראש מח"ק ,לפי העניין.

ד.

.0

צו מעצר מטעם בית משפט אזרחי יחייב את מוסדות הצבא ,ופקודות מעצר ,שהוצאה על ידי
רשות צבאית מוסמכת ,תחייב את משטרת ישראל.

ביצוע חיפושים
א.

לצורך סעיף זה ,דינו של כלי רכב צבאי כדין מרחב צבאי.
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ב.

חיפוש אצל עצור
איש משטרה ,הרשאי לעצור אזרח או חייל ,כמותווה בפקודה זו ,וכן שוטר שנמסר לו עצור ,בין
אם נעצר על פי צו מעצר ובין אם נעצר ללא צו מעצר ,רשאי גם לערוך חיפוש על גופו ובכליו
בהתאם לסעיף  22לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] התשכ"ט .1565 -

ג.

חיפוש במקום שאינו מרחב צבאי
 )1ככלל ,במקום שאינו מרחב צבאי ,יבוצע החיפוש על ידי משטרת ישראל בלבד ,למעט
במקרים הבאים:
א) כאשר ניתן צו משופט שלום אשר הסמיך שוטר צבאי לערוך חיפוש ,ייערך החיפוש על
ידי שוטר צבאי גם במקום שאינו מרחב צבאי.
ב) כאשר ניתן צו מרשות צבאית מוסמכת ,לערוך חיפוש במקום שאינו מרחב צבאי ,ייערך
החיפוש על ידי שוטר צבאי בליווי איש משטרה.
 )2אם נתפס במהלך חיפוש ,כאמור בסעיף  .4ג )1 .לעיל ,חפץ אשר דרוש גם למשטרת ישראל,
בקשר לחקירה המתנהלת על ידה ,תפנה היחידה החוקרת בבקשה לבית משפט בהתאם
לסעיף  34לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) ,ותבקש מבית המשפט לצוות על
מסירת החפץ למשטרת ישראל.
 )3נמסר חפץ למשטרת ישראל ,תהיה היחידה החוקרת אחראית לשמירת המוצג ולסילוקו.

ד.

חיפוש במרחב צבאי
 )1היה בכוונת המשטרה לערוך חיפוש במרחב צבאי ,או במקום המשמש ,או שנועד לשמש
את מטרות הצבא ,יודיע על כך מפקד יחידת המשטרה הנוגעת לבסיס המשטרה הצבאית
הקרוב .בעקבות פנייה זו חייב יהיה קצין המשטרה הצבאית לשלוח שוטר צבאי או
שוטרים צבאיים ,לשמש כלווי לשוטר העורך את החיפוש.
 )2כניסה למרחב צבאי ללא היתר מיוחד
א) במקרים המפורטים להלן ,רשאי כל איש משטרה להיכנס ולערוך חיפוש בכל מרחב
צבאי ,ולדרוש מכל אדם שיימצא במרחב הצבאי להזדהות ,וזאת גם ללא ליווי שוטר
צבאי ,כאמור בסעיף  .4ד )1 .לעיל ,וללא צו חיפוש מרשות מוסמכת .המקרים הם:
( )1אם יש יסוד מתקבל על הדעת להאמין שבמרחב הצבאי מתבצע או בוצע זה עתה
פשע.
( )2אם אדם הנמצא במרחב צבאי קורא לעזרת המשטרה ויש יסוד מתקבל על הדעת
להניח כי באותו מקום מתבצעת עבירה.
( )3בעת מרדף אחרי המתחמק ממעצר ,או הבורח ממעצר או ממאסר חוקי.
( )4אם יש לשוטר יסוד להניח ,שכלי רכב צבאי משמש או שימש זה עתה ,לביצוע
עבירה ,או אם כלי רכב צבאי היה מעורב בתאונת דרכים.
ב) בכל מקרה כמפורט בסעיף  .4ד )2 .א) לעיל ,יפנה השוטר אל מפקד המקום ,ובהיעדרו
אל הקצין התורן ,אשר יילווה אל השוטר בזמן ביצוע החיפוש ,או יישלח חייל במקומו,
ויגיש לשוטר את כל העזרה הדרושה.
ג) בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף  .4ד .לעיל ,ימסור השוטר למשטרה הצבאית,
לאחר החיפוש ,העתק של דו"ח האירוע ,ובו יפרט את מהלך החיפוש ותוצאותיו.

 )3תפיסת מוצגים
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א) אם נמצאו ,בשעת חיפוש שנערך על ידי איש משטרה במרחב צבאי ,חפצים הדרושים
לצורכי חקירה או כהוכחות במשפט ,והחפצים הם רכוש צבאי ,יערוך השוטר רשימה
מפורטת של חפצים אלה ויעבירם לקצין האחראי במרחב הצבאי ,אשר יהיה אחראי
אישית לשמירת החפצים ,לפי דרישת השוטר.
נתפסו החפצים ברכב צבאי מחוץ למרחב צבאי ,יועברו החפצים לבסיס משטרה צבאית
הקרוב.
ב) הקצין האחראי במרחב הצבאי ,יחתום על רשימת החפצים ויעביר לשוטר העתק חתום.
ג) מפקד יחידת המשטרה הנוגעת יבקש מבסיס המשטרה הצבאית הקרוב ,לאסוף את
החפצים הנ"ל ,וימסור לידיו קבלה המאשרת כי החפצים הועברו לרשות המשטרה.

.5

חקירה ותביעה
א.

האחריות לחקירה
 )1חייל החשוד בביצוע עבירה ,ייחקר ויועמד לדין על ידי שלטונות צה"ל ,בכל המקרים
המנויים בסעיף  .3ב )1 .א) לפקודה זו.
 )2בכל מקרה אחר ייחקר החייל על ידי משטרת ישראל ,אך לשלטונות צה"ל תישמר הזכות
לבקש העברת החקירה למצ"ח ,בכל אחד משלבי החקירה.

ב.

דיווח לפרקליטות הצבאית על ניהול חקירה נגד חייל
 )1בסיום חקירה משטרתית נגד חייל ,יסוכמו ממצאי החקירה על ידי ראש מפלג חקירות או
ראש משרד חקירות או ראש מחלק חקירות ,או קצין חקירות אחר מטעמם ,בטופס מ-
( 3241חלק ב') " -דו"ח על ניהול חקירה נגד חייל" (בו מופיעים כבר הפרטים שדווחו בחלק
א' למצ"ח) .לאחר מילויו יישלח חלק ב' של הטופס למפקדת פרקליט צבאי ראשי לפי
הכתובת המופיעה על גבי הטופס .חלק ג' של טופס מ 3241-יתוייק בתיק החקירה.
 )2בכל מקרה בו מתעורר הצורך לקבל את עמדת הפרקליטות הצבאית הראשית בדחיפות כגון
מקרה בו החייל מוחזק במעצר ,יש להעביר את הטופס בפקסימיליה ,או להעביר את
הפרטים טלפונית לרמ"ד פיקוח או לרע"ן פיקוח משפטי ,כדי לקבל תשובה מהירה ובה
החלטת הפרקליטות הצבאית לגבי המשך הטיפול בחייל ,לפני סיום ימי מעצרו.
 )3בכל מקרה בו קיים מאסר על תנאי בר הפעלה לגבי העבירה בה חשוד החייל ,יש לצרף
לטופס הדיווח ,צילום פסק הדין בו נגזר המאסר על תנאי.
 )4החלטת הפרקליט הצבאי
הפרקליט הצבאי הראשי יודיע ליחידת המשטרה ,תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת
הדו"ח ,אם יש בדעתו להביא את החייל בפני בית דין צבאי .החליט כך ,יש להעביר את
הנאשם ,אם הוא במעצר ,ואת חומר החקירה ,בהתאם להוראותיו של הפרקליט הצבאי
הראשי .העברת החייל תבוצע על ידי הצבא.
לא התקבלה ,תוך ארבע עשר יום ממסירת הדו"ח ,כל הודעה מן הפרקליט הצבאי הראשי,
תגיש המשטרה את התביעה לבית משפט אזרחי.

ג.

הכנת תיק החקירה
 )1תיק החקירה נגד החייל יוכן בשני העתקים .החליט הפרקליט הצבאי הראשי להעמיד את
החייל לדין משמעתי או בפני בית דין צבאי ,ויש צורך להעביר את תיק החקירה למוסדות
הצבא ,יועבר התיק המקורי בצירוף שני טופסי מ" - 2592-פרטים על חשוד  -טופס משולב".
הקבלה שתתקבל תיגנז בתיק המשנה ,שישאר בתחנה .בשעת העברת התיק תבקש
המשטרה מן הפרקליט הצבאי הראשי להודיע למשטרה את תוצאות המשפט בטופס מ-
.2592
 )2במקרה של פיצול תיק חקירה ,בו מעורבים חשודים חיילים ואזרחים ,שיועמדו לדין בפני
רשויות שונות ,יישאר התיק המקורי במשטרת ישראל והעתק ממנו יועבר לצה"ל.
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על פי בקשה מיוחדת של הפרקליטות הצבאית ,ניתן להעביר לה מסמכים מקוריים בתיאום
מראש עם יחידת התביעות או פרקליטות המחוז הנוגעת ,לפי העניין.
ד.

החזרת התיק על ידי הפרקליט הצבאי למשטרת ישראל
 )1החליט הפרקליט הצבאי הראשי ,לאחר שעיין בתיק החקירה שהועבר אליו:
א) כי אין לצבא עניין בהבאת הנאשם לדין צבאי ,או
ב) כי יש לדעתו לסגור את התיק
יחזיר את התיק למשטרת ישראל ,בציון החלטתו בכתב או נימוקיו לסגירה ,לפי העניין.
 )2הסכים מפקד יחידת החקירות עם דעתו של הפרקליט הצבאי הראשי כי יש לסגור את
התיק ,יועבר התיק לסגירה בהתאם להוראות פקודת מטא"ר " - 14.91.91הטיפול בתלונה
ובתיק חקירה" .לא הסכים לדעתו של הפרקליט ,יועבר התיק ,בנתיבי הפיקוד ,לקצין
האח"ק המחוזי ,הנוגע בדבר.
 )3סבור קצין אח"ק מחוזי כי לא היתה הצדקה להחלטה לסגור את התיק ,יביא את נימוקיו
נגד סגירת התיק בפני ראש מחלקת החקירות.
 )4סבור ראש מחלקת החקירות כי אין הצדקה להחלטה לסגור את התיק ,רשאי הוא להביא
בפני היועץ המשפטי לממשלה את נימוקיו נגד סגירת התיק.

.6

הזמנת עדים ,חשודים ונאשמים
א.

הזמנת חיילים לחקירה במשטרה
 )1משטרת ישראל מוסמכת להזמין כל חייל לחקירה בכל יחידת משטרה.
 )2סיוע המשטרה הצבאית בהזמנת עדים חיילים
א) המשטרה הצבאית תסייע למשטרת ישראל בביצוע צווים ,אשר ניתנו על ידי שופט
אזרחי ,להבאת עדים חיילים הנמצאים במרחב צבאי.
ב) הזמנות של המשטרה יועברו לענף רישום ובקרה/מדור השוואות/חולייה משפטית ד.צ.
 ,92146וזה יעבירן למפקד היחידה בה משרת החייל.
ג) מפקד יחידה צבאית ,שקיבל הזמנה כאמור לעיל ,חייב לשלוח את החייל ליחידת
המשטרה הנקובה בהזמנה במועד שנקבע בה ,או במועד אחר שיסוכם עם היחידה
החוקרת ,במקרה שהחייל אינו יכול להתייצב כנדרש בגלל פעילות מבצעית.

ב.

הזמנת עדים ונאשמים אזרחים לצה"ל
 )1פרושו של המונח "עדים ונאשמים אזרחים" בסעיף זה :עד או נאשם שבזמן משלוח
ההזמנה איננו חייל בשירות חובה או בשירות קבע או בשירות מילואים פעיל.
 )2סיוע המשטרה לצה"ל בהזמנת עדים
א) המשטרה תסייע במסירתן של הזמנות לנאשמים ולעדים אזרחים ,במקרים האלה:
( )1הזמנת נאשמים.
( )2הזמנת עדים שנשלחו להם הזמנות באמצעות הדואר ,אך לא הגיעו לנמען והוחזרו
לשולח.
( )3הזמנות לעדים המתגוררים ביישובים בהם אין הסדרי דואר קבועים.
( )4הזמנות דחופות.
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ב) מסירת הזמנות כאמור לעיל ,תהיה מותנית בכך שההזמנות תהיינה חתומות בידי אחד
מהגורמים האלה:
( )1נשיא בית דין צבאי מחוזי ,או מי שהוסמך על ידו.
( )2אב בית דין צבאי.
( )3שופט בית דין צבאי לתעבורה.
( )4יושב ראש ועדת חקירה צבאית.
( )1שופט חוקר צבאי.
 )3סיוע המשטרה בביצוע צווי הבאה של בימ"ש צבאי
המשטרה תבצע צווים להבאת עדים אזרחיים ,שניתנו על ידי אב בית דין צבאי או על ידי
שופט בית הדין הצבאי לתעבורה או על ידי שופט חוקר צבאי או על ידי ועדת חקירה
צבאית.
 )4אחריות לביצוע הזמנות
כל הזמנה ,כאמור בסעיף  .6ב )3 - )2 .לעיל ,תועבר ללשכת האג"ם המרחבית הנוגעת בדבר,
שתעבירה לביצוע ליחידת הסיור או ההוצל"פ ,לפי העניין.
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