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קצין השיפוט,
הדין המשמעתי הוא כלי חשוב לשם אכיפת המשמעת בצבא, 

ויש להפעילו בצורה נכונה, המאזנת בין השגת יעדי המשמעת, 
לבין שמירה מירבית על זכויותיו של הנאשם.  

טופס התלונה והדיון, נועד לתיעוד ההליך המשמעתי;
יש למלא את הטופס על כל חלקיו. מילוי נאות של הטופס 

יבטיח קיום הליך תקין ושמירה על זכויותיו של הנאשם.
תשומת לבך, כי בטופס שולבו דגשים והערות חשובות, אשר 

נועדו לסייע לך בניהול ההליך. על גב הטופס מפורטות 
סמכויות הענישה המוקנות לקצין השיפוט, ואין לחרוג מהן.

קצין השיפוט, שים לב! במידה וקיבלת דרגה לאחר מארס 
2008, חובה עליך לעבור בוחן דין משמעתי על מנת להיות 

מוסמך לשפוט בדין משמעתי (על-פי פ"מ 32.0214).

בכל שאלה הנוגעת לדין משמעתי, ניתן לפנות למדור הדין 
המשמעתי בפרקליטות הצבאית בטלפונים:

0303-3069/3070
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סימול העבירה סעיף 133 - אי קיום הוראות המחייבות בצבא 
1 אי קיום הוראות בנושא תעבורה 
2 אי קיום הוראות בנושא הופעה ולבוש 
3 אי קיום הוראות אחרות 
4 אי קיום הוראות בנושא ביטחון מידע 

סימול העבירה סעיף 94 - העדר מן השירות שלא ברשות 
1 השתמטות מגיוס לצה"ל 
2 היעדרות עד 24 שעות 
3 היעדרות למשך תקופה של למעלה מ-24 שעות 

(*טבלת העבירות המלאה נספחת לפ"מ 33.0302, וכן באתר הטפסים של חיל השלישות)



   x במקום המתאים:    סמן

3.  הליכים מקדימים - דיון בפני: (סמן במשבצת המתאימה)
קש"ז

בשעהבתאריך
זיהיתי את הנידון, קראתי בפניו את התלונה,

שאלתיו אם הבין אותה, שאלתיו האם ברצונו
להישפט בפניי או בפני מפקדי.
הנידון הסכים להישפט בפניי.

הנידון סירב להשיב על שאלותיי.
החלטתי להעביר את התלונה:
     ע"פ בקשת הנידון לקש"ב.

     ביוזמתי/ ביוזמת מפקדי לקש"ב.

2
3

בשעהבתאריך

הנידון סירב להשיב על שאלותיי.
החלטתי להעביר את התלונה:

     עפ"י בקשת הנידון לקש"ב ממונה.
     עפ"י בקשת הנידון לבית דין צבאי.

     ביוזמתי/ביוזמת מפקדי לקש"ב ממונה.

4
בשעהבתאריך

קש"ב ממונה קש"ב
קש"ב מיוחד

החלטתי לבטל את התלונה, מאחר שאין מקום לאשמה/
יש נסיבות המצדיקות את ביטולה, ואלו נימוקיי:

החלטתי לבטל את התלונה, מאחר שאין מקום לאשמה/
יש נסיבות המצדיקות את ביטולה, ואלו נימוקיי:

התלונה, את  בפניו  קראתי  הנידון,  את  זיהיתי 
שאלתיו אם הבין אותה, שאלתיו האם ברצונו

להישפט בפניי או בפני מפקדי או בפני בית דין צבאי.
הנידון הסכים להישפט בפניי.

הנידון סירב להשיב על שאלותיי.
החלטתי להעביר את התלונה:

      עפ"י בקשת הנידון לקש"ב ממונה.
      עפ"י בקשת הנידון לבית דין צבאי.

      ביוזמתי לקש"ב ממונה. 

התלונה, את  בפניו  קראתי  הנידון,  את  זיהיתי 
שאלתיו אם הבין אותה, שאלתיו האם ברצונו

להישפט בפניי או בפני מפקדי או בפני בית דין צבאי. 
הנידון הסכים להישפט בפניי.

 1

דיון בתלונה

אישור ביטול התלונה (אם מגיש התלונה גבוה מדרגת
הקש"ז) בנימוק:

אישור ביטול התלונה (אם מגיש התלונה גבוה מדרגת
הקש"ב/ הקש"ב המיוחד) בנימוק:

אישור ביטול התלונה (אם מגיש התלונה גבוה מדרגת
הקש"ב הממונה) בנימוק:

החלטתי לבטל את התלונה, מאחר שאין מקום לאשמה/ 
יש נסיבות המצדיקות את ביטולה, ואלו נימוקיי:
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2.  אישור בדבר מעצר לפני משפט
הנני מאשר כי הנאשם הוחזק במעצר פתוח/סגור* בגין עבירה זו מתאריך                            עד תאריך

חתימת השליש/נגד יחידה מס' אישי                     דרגה           שם פרטי                       שם משפחה                         
*מחק את המיותר

חתימהשם פרטי ושם משפחה דרגהמס' אישי

חתימהשם פרטי ושם משפחה דרגהמס' אישי

חתימהשם פרטי ושם משפחה דרגהמס' אישי

חתימהשם פרטי ושם משפחה דרגהמס' אישי חתימהשם פרטי ושם משפחה דרגהמס' אישי

חתימהשם פרטי ושם משפחה דרגהמס' אישי

-
 

ה
נ

ו
ל

1. פרטי התלונה נגד:ת

אירוע
6 3 0 0

יחידהחילשם פרטישם משפחהדרגהמס' אישי *

בשירות
תאריך הגשת התלונה

חובה
קבע

פרטי המתלונן
יחידהשם פרטישם משפחהדרגהמס' אישי חתימהתפקיד

מס'

מס'

פרטי העבירה
הנאשם עבר 

עבירה בתאריך

יוםחודששנה

בשעה           במקום
בכך שנעדר מן 

השירות עד תאריך

לפי מס' סעיף
(ראה טבלת עבירות בנספח 

לפ"מ 33.0302 ובאתר 
הטפסים של חש"ל)

ערך רכוש שאבד/
ניזוק/התקלקל

ש"ח
לפי טופס מספר 1065

המתלונן

מיל'
אע"צ

/
/

/
/

ע"פ דוח מ"צ:

ע"פ הוראת פרקליט:

אישור מצ"ח
לאחר חקירת העניין:

/
/

/

לחש"ץ
לתקנות התעבורה

לתקנות שירות ביטחון (חובות אנשי מילואים)
לחוק למניעת הטרדה מינית

לחוק צער בעלי חיים

/
/
/
/

יוםחודששנהיוםחודששנה
(בהיעדרות של מעל 24 שעות אין לכלול

במניין ימי ההיעדרות את יום ההתייצבות/מעצר)

או בכך ש:

סימול העבירה

למילוי ע"י שליש/ נגדי יחידה בלבד.
עבירות לגבי  סימול  למלא  חובה 
קיום ואי  השירות  מן  העדר  של 
בצבא. ת  בו י המחי ת  ראו הו

/

בשעה

* ת.ז לגבי אזרחים עובדי צה"ל

העבירה התגלתה 
בשעה           במקוםבתאריך יוםחודששנה
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ג.  קצין השיפוט החליט   

ד.  פרטי העדים ודבריהם ו/או פרטי הראיות שהוצגו ותוכנן (יש לצרף עותק מהראיות):

דגשים לבירור האשמה
קצין השיפוט רשאי לזמן עדים.

קצין השיפוט ישאל את הנידון אם הוא מעוניין לזמן עדים או להביא ראיות להגנתו.
מסר הנידון כי אינו מעוניין לזמן עדים, יחליט קצין השיפוט, לאחר עיון בכל חומר הראיות שבפניו ולאחר ששמע את הנידון, אם יש די 

בראיות לביסוס האשמה. סבר קצין השיפוט, לאחר עיון בחומר, שלא די בראיות המונחות לפניו, יורה לזמן עדים רלוונטיים.
ביקש הנידון לזמן עד או להביא ראיה, יורה קצין השיפוט לעשות כן,  אלא אם סבר כי העדות או הראיה אינן שייכות לעניין, או תוכנן ניתן

להוכחה בדרך אחרת.
א. קצין השיפוט רשאי להסתמך על עדויות בכתב, אלא אם הנידון חולק על תוכנן.

ב. חלק הנידון על תוכן העדות או הראיה, על קצין השיפוט לזמן עד שיוכל להוכיח את תוכן העדות או הראיה, אלא אם ניתן לברר את תוכן
   העדות או הראיה בדרך אחרת, ובלבד שהבירור ייערך בפני הנידון ושתינתן לו הזדמנות להציג שאלות לעד.

קצין השיפוט לא יגבה עדויות אלא בפני הנידון, וכן לא יעיין בעדויות בכתב או בכל חומר כתוב אחר, אלא אם ניתנה לנידון הזדמנות
לעיין בהם.

נידון בדין משמעתי רשאי להציג שאלות לעדים שעדותם נשמעת בהליך, ועל קצין השיפוט לאפשר לו לעשות כן.
עד, פרט לנידון, לא יהיה נוכח בעת גביית עדותו של עד אחר.

סירב הנידון להשיב לשאלת קצין השיפוט בדבר רצונו בהבאת עדים או ראיות, יבהיר לו קצין השיפוט שאם לא ישיב על השאלה יראה אותו
כמי שאינו מעוניין להציג עדויות או מסמכים להגנתו וימשיך בהליך. תשובת הנידון תתועד על גבי טופס 630.

לפני שיקבע אם הנידון אשם או זכאי, ייתן קצין השיפוט לנידון הזדמנות להשמיע את דבריו.

4. מהלך הדיון באשמה (במידת הצורך ניתן לצרף דפי פרוטוקול נוספים)
א. הנידון, לאחר שנשאל, השיב שהוא:      מודה באשמה (אם הודה הנידון באשמה - חובה להרשיעו)   כופר באשמה          

          כופר באשמה אך מודה בעובדות הבאות:
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להסתמך על ראיות בכתב שהנאשם לא חולק על תוכנן (יש לפרט מהן הראיות) לזמן עדים (יש לפרט מי הם העדים)           

ב.  זימון עדים   
אינו מעוניין להזמין עדים מעוניין להזמין עדים  

*שים לב - במידה והנידון כפר, ואינו מעוניין לזמן עדים, חובה להביא ראיות להוכחת אשמתו.
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ה. דברי הנידון:

א. אם החלטת להרשיע את הנידון יש לציין מהן העובדות בהן אתה מרשיע אותו.
ב. אם החלטת להרשיע את הנידון רק בחלק מן העובדות המיוחסות לו - ציין זאת.

ג. ציין מהן הראיות אשר עמדו ביסוד החלטתך לזכות או להרשיע את הנידון - מדוע העדפת את העדויות/ראיות שהוצגו על ידי הנידון על פני
עדויות/ראיות שהוצגו בדיון או להיפך - מדוע העדפת עדות או ראיה מסוימת על פני עדויות שהוצגו על ידי הנידון.

הנני מחליט לזכות את הנידון (גם במקרה זיכוי יש לחתום בתחתית סעיף 5):  
הנני מחליט לחייב את הנידון באשמה שיוחסה לו:  

הנני מחליט לחייב את הנידון באשמה אחרת מזו שיוחסה לו:
אני מוסמך לדון בעבירה זו.  4

הוכחה אשמתו של הנידון בפני.  4
ניתנה לנידון הזדמנות להתגונן בפני אותה עבירה.  4

5. הכרעה באשמה

להלן נימוקי החלטתי:
לפי חש"ץ

0
1

1 ביטחוןלפי תקנות התעבורה2סעיף מס' שירות  תקנות  לפי 
מילואים) אנשי  (חובות 

לפי החוק למניעת3
הטרדה מינית

לפי חוק צער 4
חיים בעלי 

5

חתימת ק' השיפוטיחידהתפקידשם פרטי ושם משפחהדרגהמס' אישיתאריך
טופס 630 מק"ט 441106564 (01-11)



הודעתי לחייל כי הוא נתון במחבוש מרגע הטלתו        כן         לא

6.  גזירת הדין
דברי הנאשם לפני הטלת העונש (חובה לשאול את הנידון לדבריו - בטרם יוטל עונשו)

קוד
העונש

התראה
נזיפה

נזיפה חמורה
ריתוק

קנס
פיצויים

מחבוש על תנאי
מחבוש בפועל

מחבוש בפועל+מחבוש ע"ת
הפעלת תנאי קודם
הארכת תנאי קודם

הורדה בדרגה
שלילת רישיון נהיגה צבאי
הפעלת עונש שלילת רישיון

01
10
15
05
20
40
25
25
25
27
28
30
50
57

סוג העונש

0

גזר הדין- הנני מטיל על הנידון עונש של (ראה טבלת סמכויות הענישה בעמוד 7)
סמן
x-ב

סה"כ 
בימים/ש"ח

מתוך זה
על תנאי

לתקופה
שתימשך

שהוטל בתאריך

שהוטל בתאריך

לצה"ל או      ל
כתובתשם פרטי ושם משפחהת"ז

לתשלום עד                     או                           ימי מחבוש תמורתם

הערות

בסמכות קש"ב בלבד:
      תקופת המחבוש לא תחשב כתב"ן.

      תקופת העדר משירות לא תחשב כתב"ן.

לדרגת

ימים

ימים

ימים

חודשים

לא ניתן להפעיל או להאריך תנאי קודם ללא טפסי 630 בהליך בו הוטל התנאי

*   נוסף לעונש אחר ואינו יכול לבוא בפני עצמו.
**  עונש זה הנו בנוסף או במקום עונש אחר.

*** לגבי עבירות לפי סעיפים 94  ו-94 א' לחש"ץ - עונש זה הינו בנוסף או במקום עונש אחר.

חודשים

חודשים

חודשים
לצד הפעלת תנאי, אין להטיל מחבוש שכולו מותנה.
לצד הארכת תנאי, אין להטיל מחבוש (בפועל או מותנה). שהוטל בתאריך

***

להלן נימוקי החלטתי להטיל את העונש בו בחרתי (התייחס למשל לשיקולים הבאים - חומרת העבירה, נסיבות ביצועה, עברו של הנדון, נסיבותיו
האישיות, הנזק שניגרם עקב העבירה, צרכי הרתעת היחיד והרבים וכיו"ב):

הנמקת גזר הדין

-5-
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עונש המחבוש שהוטל הנו:       חופף             מצטבר לעונש מחבוש שהוטל בהליך אחר/לעונש
מחבוש מותנה שהופעל בהליך אחר. סה"כ ירוצו   ימי מחבוש בפועל.

*

*
*

*
**
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חתימת ק' השיפוטיחידהתפקידשם פרטי ושם משפחהדרגהמס' אישיתאריך

ולקבוע  את התאריך                   כמועד להמשך ביצועו של העונש שהופסק/ עוכב כאמור.

חלפה העילה לעיכוב/הפסקת העונש - יורה קצין השיפוט מייד על ביצוע העונש או חידוש ביצועו:
מאחר שחלפה הסיבה לעיכוב/הפסקה הנני מורה על ביצוע העונש מתאריך

חתימת ק' השיפוטיחידהתפקידשם פרטי ושם משפחהדרגהמס' אישיתאריך

חתימת ק' השיפוטיחידהתפקידשם פרטי ושם משפחהדרגהמס' אישיתאריך

חתימת ק' השיפוטיחידהתפקידשם פרטי ושם משפחהדרגהמס' אישיתאריך

חלפה העילה לעיכוב/הפסקת העונש - יורה קצין השיפוט מייד על ביצוע העונש או חידוש ביצועו:
מאחר שחלפה הסיבה לעיכוב/הפסקה הנני מורה על ביצוע העונש מתאריך

חתימת ק' השיפוטיחידהתפקידשם פרטי ושם משפחהדרגהמס' אישיתאריך

(הסמכות לעכב את העונש נתונה לקצין השיפוט ואם נבצר ממנו לדון בעניין - למפקדו, שאינו נמוך ממנו בדרגה).
החלטתי להפסיק/לעכב* את ביצוע העונש מחמת אחת הסיבות הבאות: 

8.  עיכוב ביצוע העונש או הפסקתו:

9. עיכוב ביצוע עונש נוסף:

השתתפות הנידון בפעולה קרבית או בהפלגת כלי שיט.
השתתפות מתוכננת של הנידון בסדרת אימונים שמשכה חמישה ימים לפחות.

השתתפות מתוכננת של הנידון בתעסוקה מבצעית.
השתתפות הנידון בקורס המתקיים ביחידה צבאית.

הכרזת מצב כוננות מוגבר.
המצאות הנידון בחופשת מחלה על-פי פקודות הצבא, או קביעת רופא צבאי 

כי החייל אינו כשיר לנשיאת עונשו

השתתפות הנידון בפעולה קרבית או בהפלגת כלי שיט.
השתתפות מתוכננת של הנידון בסדרת אימונים שמשכה חמישה ימים לפחות.

השתתפות מתוכננת של הנידון בתעסוקה מבצעית.
השתתפות הנידון בקורס המתקיים ביחידה צבאית.

הכרזת מצב כוננות מוגבר.
המצאות הנידון בחופשת מחלה על-פי פקודות הצבא, או קביעת רופא צבאי 

כי החייל אינו כשיר לנשיאת עונשו

הודעתי לחייל בדבר עיכוב ביצוע העונש

הודעתי לחייל בדבר עיכוב ביצוע העונש

זכאות הנידון לחופשת אבל על-פי פקודות הצבא.
זכאות הנידון לחופשת לידה על-פי פקודות הצבא.

לא ניתן לשאת מייד בעונש מחבוש שהוטל בשל תפוסה מלאה של מתקני הכליאה.
עיכוב בעילה זו לא יעלה על תקופה של עשרה ימים.

הנידון הגיש ערר על פסק הדין.
הנידון הגיש בקשה בכתב לעיכוב העונש או להפסקתו.

ולקבוע  את התאריך                   כמועד להמשך ביצועו של העונש שהופסק/ עוכב כאמור.

החלטתי להפסיק/לעכב* את ביצוע העונש מחמת אחת הסיבות הבאות: 

זכאות הנידון לחופשת אבל על-פי פקודות הצבא.
זכאות הנידון לחופשת לידה על-פי פקודות הצבא.

לא ניתן לשאת מייד בעונש מחבוש שהוטל בשל תפוסה מלאה של מתקני הכליאה.
עיכוב בעילה זו לא יעלה על תקופה של עשרה ימים.

הנידון הגיש ערר על פסק הדין.
הנידון הגיש בקשה בכתב לעיכוב העונש או להפסקתו.

 עיכוב/ הפסקת הביצוע ייכנסו לתוקף רק במועד רישומם. אין לרשום עיכוב/ הפסקה בדיעבד.

טופס 630 מק"ט 441106564 (01-11)

הנידון קיבל העתק מטופס התלונה. 7.  פעולות נוספות:
הנידון אינו מעוניין לקבל העתק מטופס התלונה.

הודעתי לנידון על זכותו להגיש ערר.
הודעתי לנידון על זכותו להגיש המתקת עונש לאלוף הפיקוד הרלוונטי.
הודעתי לנידון על זכותו לפנות למדור הדין המשמעתי לבחינת ההליך.
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זכור!
לא ניתן להטיל על חייל בשירות חובה עונש מחבוש על תנאי או שלילת רישיון נהיגה על תנאי לתקופה  #

העולה על שנה, ולא ניתן להטילו על חייל בשירות קבע או מילואים לתקופה העולה על שנתיים. ניתן  
להאריך תנאי פעם אחת בלבד, לתקופה מירבית של שנה.   

פיצויים, הפעלת תנאי והארכת תנאי ניתן להטיל רק בנוסף לעונש.  #
לכללים נוספים ראו פ"מ 33.0302.   #
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סמכויות ענישה מירביות
קש"זקציני שיפוט

(סגן עד סרן)
קש"ב
(רס״ן)

קש"ב
(סא״ל)

קש"ב
(אל״ם ומעלה)

קש"ב
(סרן שהוא מ"פ 

ביחידה לוחמת או 
בעל תפקיד מקביל 

בזרועות האוויר 
והים) העונש/ההוראה

מוסמךמוסמךמוסמךמוסמךמוסמךהתראה
עד 35 יוםעד 28 יוםעד 21 יוםעד 21 יוםעד 7 ימים

מוסמךמוסמךמוסמךמוסמךמוסמך
לא מוסמך
1/6 שכר 

טוראי
משכורת 

טוראי אחת
4 משכורות 

טוראי
4 משכורות טוראי4 משכורות טוראי4 משכורות טוראי4 משכורות טוראי

משכורת טוראי 
אחת

שתי משכורות 
טוראי

שתי משכורות טוראישתי משכורות טוראי

1/3 שכר טוראי1/3 שכר טוראי1/3 שכר טוראי1/6 שכר טוראי

1/2 שכר 
טוראי

3 משכורות טוראי3 משכורות טוראי3 משכורות טוראי1/2 שכר טוראי

לא מוסמך

לא מוסמךלא מוסמך

עד 3 חודשיםעד 3 חודשיםלא מוסמךלא מוסמך

לא מוסמך

עד 3 חודשים 
(אם ק‘ השיפוט 
נושא תקן סא"ל)

דרגה אחתדרגה אחת

מוסמךמוסמךמוסמך

עד 8 ימיםעד 6 ימיםעד 4 ימיםעד יומייםלא מוסמך

עד 8 ימיםעד 6 ימיםעד 4 ימיםעד יומייםלא מוסמך

עד 45 ימיםעד 30 ימיםעד 15 ימיםעד 10 ימיםלא מוסמך

לא מוסמך 
למעט הפעלת 

תנאי קודם

עד 70 ימיםעד 50 ימיםעד 30 ימיםעד 20 ימים

עד 30 יוםעד 20 יוםעד 10 ימיםעד 5 ימיםלא מוסמך

לא מוסמךלא מוסמךלא מוסמךלא מוסמךלא מוסמך

ריתוק (לא לגבי ע"צ)
נזיפה

נזיפה חמורה
קנס לחיילי חובה

קנס לחיילי קבע ומילואים

הורדה בדרגה (אם דרגת הנידון 
אינה עולה על סמ"ר)

לא ניתן להוריד בדרגה על 
עבירת הופעה ולבוש ראשונה
שלילת רישיון נהיגה צבאי 

בגין עבירת תעבורה (בנוסף או 
במקום אחד העונשים בטבלה)

הוראה בדבר צבירה מרבית של 
עונשי מחבוש

הוראה בדבר צבירה מרבית של 
עונשי מחבוש + הפעלת תנאי

הוראה בדבר תשלום פיצויים 
בגין נזק שנגרם עקב העבירה 

לאדם או לצה"ל (ובלבד 
שהסכום לא יעלה על הנזק 

שנפסק בפועל)

הטלת 
מחבוש

עבירת היעדר מן 
השירות שלא 
ברשות עד 24 

שעות.

עבירת הופעה 
ולבוש - הרשעה 

ראשונה
עבירת הופעה 

ולבוש - הרשעה 
שנייה ואילך.

כל עבירה אחרת 
שקצין השיפוט 
מוסמך לדון בה

קנס לחיילי מילואים בעבירות 
היעדר מן השירות שלא 
ברשות ואיבוד קשר עם 

היחידה


