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קובץ פקודות קבע  
נוהל מתן מענה לפניות ודו"חות ארב"ל ודיפלומטים   

 
: כללי .1  

אחת לתקופה, דו"חות המפרטים את היקף פעילותם  הארגונים הבינ"ל מגבשים .1

. לעתים מובאים בדו"חות אילו טענות כלפי מדיניות ישראל יהודה ושומרוןב

, בהיבטי סגרים ועוצרים, מדיניות כלכלית וביטחונית.ביהודה ושומרון  

מחאות באשר לפגיעה ביכולתם של במקביל מתקבלות בענף תלונות / פניות /  .2

�הארב"ל והזרים לבצע את משימתם ההומניטארי בשטחי איו"ש ע"י כוחות צה"ל  

רי מג"ב ומתיישבים.  שוט /  

, פניות למדור ארב"ליה הבינ"ל, יופנו בין המנהא"ז לקהיל במסגרת ערוצי הקשר .3

:יצוינו לדוגמא פניותהעל סוגי  ותלונות בין אם בכתב ובין אם בעל פה.  

.במחסומים ונות על עיכוביםתל )1  

.ספציפייםאו אירועים  כוחותינובלתי הולמת של תלונות על התנהגות  )2  

הגדרות: .2  

–טענה  .1 מחאה המועברת בע"פ במהלך פגישה מול נציג ארב"ל, נדרש להשיב  

התייחסות עד שבועיים מרגע קבלת הטענה.  

–תלונה  .2 מחאה המועברת במכתב רשמי, נדרש להחזיר התייחסות עד חודש מרגע  

קבלת התלונה.  

מטרה: .3  
הגדרת אופן הטיפול בפניות ודו"חות של גורמי ארב"ל וזרים.   

 
:שיטה .4  
-תלונה ב טיפול .1   

קפ"צ  להתייחסותהעוסקת באירוע ביטחוני או חיכוך עם כוחות צה"ל תופנה תלונה  )1

פקמ"ז ודובר אוג'.  

המת"ק  התייחסות ל יופנולהיבטים ביטחוניים  שאינם קשוריםתלונות ודו"חות  )2

במנהל האזרחי.או גורמי מטה  הרלוונטי  
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ארב"ל התייחסות  למדורשלח ייבדוק את הפניה ו קצין המטה הרלוונטי/  המת"ק )3 

.גובש לכדי מענה לארגוןשת  

רע"ן התייחסות שתאושר ע"י  הרלוונטי מטה/ קצין ה יכין ע"ב הצעת המת"ק המדור )4

תיאום אזרחי.  

התגובה תועבר לעיון ואישור ענף ארב"ל בתפ"ש שיקבל את חוות הדעת של דבל"א. )5  

עבר לאישור רמ"א לאחר אישור ענף ארב"ל תפ"ש ו / או דבל"א. המענה המוצע יו )6

ולאחר (אישור) יופץ מענה לארגון הפונה.  

 

–טענה ב טיפול .5   

טענות הקשורות לפעילות צבא, בט"ש, מעצרים, ביטחון: .1  

ומתועדת.במת"ק הגזרתי הטענה מתקבלת ע"י ק. ארב"ל  )1  

עדכון מדור ארב"ל. )2  

העברת הטענה לחטיבה לטובת תחקור וגיבוש מענה. )3  

לרמת"ק. קבלת מענה והצגתו )4  

מתן מענה לארגון. )5  

טענות הקשורות להתיישבות, סוגיות גישה וסוגיות אזרחיות: .2  

ומתועדת.במת"ק הגזרתי הטענה מתקבלת ע"י ק. ארב"ל  )1  

עדכון מדור ארב"ל. )2  

הצגת הטענה לרמת"ק וגורמים רלוונטים נוספים. )3  

גיבוש עמדת המת"ק למענה. )4  

מתן מענה לארגון. )5  

 

או בעיות המתרחשות בכמה גזרות ייבחנו ע"י מדור ת ו / וללהנוגעות למדיניות כטענות  .6

ארב"ל מול המת"קים ובמידת הצורך מול גורמים רלוונטיים נוספים, כגון מטה מנהא"ז 

ויועמ"ש.  
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