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 מכובדנו,
 

 
 כשלים בזמינות ובטיפול גורמי מיטב הנדון: 

 בפניות עורכי דין ומלש"בים     
 
 
 
 

שעניינה  ,פורסמה באתר וואלה חדשות כתבתו של הכתב הצבאי אמיר בוחבוט 14.1.21 ביום .1
 מיטבל יחידת ביקורת של מלש"בים והוריהם כמו גם גורמי צבא באכ"א על איכות השירות ש

 תחת הכותרת "מוקד קורס, מיון מבולבל ופגיעה בפרטיות שחווים בני הנוער בדרך לגיוס".
המלינים על איכות  ,בכתבה מועלית ביקורת נוקבת מצד מועמדים לגיוס ובני משפחותיהם

הטיפול הניתן ע"י מיטב, לרבות בעיות זמינות ותקשורת, כשלים הנוגעים לחסיון רפואי 
ל פרטיות, טיפול ממושך ובלתי יעיל וכפועל יוצא מכך, פגיעה באיכות המיון ושמירה ע

והשיבוץ. כל אלו גורמים לכעס כלפי המערכת ולתחושה של חוסר התחשבות ומיצוי חלקי 
 ולוקה בחסר, של הפוטנציאל.

 .http://bit.ly/39LNWMPלינק לכתבה: רצ"ב 
 

, הוריהם קשות בהתנהלות מיטב מול מלש"ביםה זו חשפה צוהר קטן לבעיות גדולות וכתב .2
לשכת עורכי הדין ללא הצלחה ועדת צבא ובטחון של  תמתמודד איתןבאי כוחם,  - ועורכי הדין

 מזה זמן רב. 
 

http://bit.ly/39LNWMP
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המערכת המשפטית  בוגרירובם  -חברים  70-המונה כ ,טחוןועדת צבא ובעל שולחנה של  .3

גם אשר מילאו בה תפקידים בכירים בעבר וממשיכים לשרת בה במילואים  וגמלאיה, הצבאית
הצטברו תלונות רבות, המצביעות על קשיים בהתנהלות מול יחידת מיטב, המונעים  -היום 

מעורכי הדין את האפשרות לתת את השירות המקצועי והמיטבי שהם מחויבים ושואפים לתת 
 ללקוחותיהם.

 
מי מטעמו נעשו בתוקף  ו/או עםלמפקד מיטב לקיום פגישה עימו  כי הדיןפניות לשכת עור .4

, המטיל על חבריה, 1961 -תפקידה הציבורי של הלשכה על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א
בין השאר, את החובה לפעול למען זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל ומתוך 

לייעול תהליכים במיטב, להורדת העומס ע"י מתן מידע מוסמך מחשבה שמפגש זה יכול להביא 
 ע"י עורכי הדין ולניתוב הפניות לגורמים המוסמכים במיטב.

 
למרבה הצער, כל הפניות לקיום פגישה עם מפקד מיטב שהעבירה ועדת צבא ובטחון נדחו על  .5

 , לא הועילו.גם פניות מטעם הפרקליטות הצבאית שתמכו בבקשה לקיים פגישה כאמור .הסף
 
הצביע על  . בפנייתו, עו"ד אבי חימי, למפקד מיטבעורכי הדיןלשכת פנה ראש  11.11.20ביום  .6

ועמד על הצורך והחשיבות בקיום הפגישה עם נציגי ועדת צבא  ,הקשיים בהתנהלות מיטב
 לשכת עורכי הדין. פניה זו, שהעתק הימנה הועבר לפצ"ר ולרמ"ט אכ"א, לא זכתהשל ובטחון 

 רצ"ב העתק הפנייה.למענה כלשהו עד מועד פנייה זו. 
 
אין מקום להכביר מילים על הקשר בין המוטיבציה לשירות והאמון בין המתגייסים והוריהם  .7

לצה"ל לבין יעילות הטיפול בפניותיהם טרם גיוסם. סחבת, חוסר זמינות, חוסר יעילות 
ומשכך תיקון ושיפור ההתנהלות  ,ביותר ותשובות בלתי ענייניות יוצרים רושם ראשוני שלילי

הוא בראש וראשונה אינטרס של צה"ל. הניסיון של חברי ועדת צבא ובטחון שנצבר בשנות 
שירות ארוכות בתפקידים בכירים במערכת המשפטית הצבאית ובתוקף עיסוקם הנוכחי 

 בהחלט יכול לסייע ולהביא לשיפור תהליכים. ביםבייצוג חיילים ומלש"
 
ח האמור במקובץ ובהיעדר ברירה אחרת, נבקשך להנחות את מפקד מיטב לקיים את לנוכ .8

ולקבוע עקרונות ודרכים לשיתוף פעולה עימה  גישה המבוקשת עם נציגי לשכת עורכי הדיןהפ
 גם בעתיד.

 
 

 ב ב ר כ ה ,
 

 

 רמי בובליל, עו"ד
 יו"ר משותף

 
 )אל"ם במיל'(

 

 שלמה צפורי, עו"ד
 יו"ר משותף

 
 ם במיל'()אל"

 

 אילן כץ, עו"ד
 יו"ר משותף

 
 )אל"ם במיל'(

 

 עו"ד עידן דביר,
 יו"ר משותף

 

 , עו"דדנה נוף
 יו"ר משותף

 
 )סא"ל במיל'(

 
 

 :העתקים
 .הפרקליט הצבאי הראשי - אלוף שרון אפק

 ראש אכ"א.סגן  - נקותא"ל מישל י
 ראש לשכת עוה"ד. - עו"ד אבי חימי

 עוה"ד. מנכ"ל לשכת -מר אורי אלפרסי 


