06-01-06
לכבוד
נציב קבילות חיילים

הנדון  :תשובה למכתבך מ 26/12/06 -מספר תיק 2501559
קראתי בעיון את תשובתך.
אני בטוחה לחלוטין שלפני שהחלטתם שקבילתי אינה צודקת ,ביצעתם תחקיר
מקצועי ואמין ואני בטוחה ששאלתם את עצמכם וגם עניתם לפחות על השאלות
הבאות:
האם הייתי בעלת מספר עבירות המשמעת הגדול ביותר בקורס ?
.1
האם עבירות המשמעת שביצעתי היו החמורות ביותר בקורס ?
.2
האם כל עבירות המשמעת היו חוקיות ?
.3
האם נכשלתי במספר הרב ביותר של המבחנים בקורס ?
.4
האם ציוני הכוללים בקורס היו הגרועים ביותר ?
.5
האם רשום בתיק שנכשלתי כא' צוות ?
.6
האם בדקתם את ציוני הסוציומטרי שלי ביחס לשאר הקורס ?
.7
יכולתי ומיקומי בצוות ?
ָ
האם תיחקרתם את שאר הצוערים בקורס לגבי
.8
האם העמדתם בפני סגן א .ד .את האפשרות להיבדק במכונת אמת לגבי
.9
דבריו בקשר אלי ,דברים שהיום כנראה הוא מכחיש ?
 .10האם בדקתם האם נעשה לי "משוב אמצע" שאמור להתריע לגבי מצבי
בקורס ?
 .11האם קיבלתי בכתב את הסיבות להדחתי ,כדי שאוכל להתכונן כראוי לפני
הוועדות ?
 .12האם בדקתם שסרגל המדידה לכל הקורס היה שווה? )התשובות לשאלות
הקודמות אמורות לענות גם שאלה זו(.
 .13האם שאלתם את עצמכם  -האם תפקידו של סגן א .ד .לקבוע את דמות
הקצין או שתפקידו להכין את הצוערים מבחינה מקצועית ? ) ואילו תפקידו
העיקרי של הקורס בבה"ד  1לקבוע את דמות הקצין ? (
 .14האם בדקתם משובים של הצוערים לגבי התנהגותו של סגן א .ד? .
 .15האם שאלתם את עצמכם  -היתכן שכל ועדות המיון שלפני הקורס ,ההכנה
לקורס וכל צוות ההדרכה בבה"ד  1נכשלו  -ורק סגן א .ד .צדק ?
 .16האם בדקת שסגן א .ד .לא מילא את הוראות מטכ"ל שנכתבו בדם
בקשר לטיפול בצוער שהודח ?
ואם הוא לא מילא את ההוראות וגרם לסיכון חיי אדם  -האם הוא נשפט
על כך ?
 .17האם בדקת את הסיבה האמיתית מדוע התערבה הקשל"ר בתחקיר מבלי
שאפילו התבקשה ?
ממה חששה הקשל"רית ?

.18
.19
.20
.21

האם תרגיל התל"מ היה תקין ותפקודו והכנתו של סגן א .ד .לתרגיל היה
נכון ותקין ?
האם זה נכון שאמרו לנו בתחילת הקורס שלא ידיחו צוערים בהשלמה
מסיבות מקצועיות בגלל ההתנתקות ?
האם בדקת איך יתכן שמסרו לך שאחת הסיבות להדחתי היה שנכשלתי
במבחן המסכם  -כאשר המבחן נערך בכלל אחרי שהודחתי ?
האם נכון שלצוערים שנכשלו מספר פעמים באותו מבחן אושר לבצע עבודה
במקום מבחן ?

אף על פי שהתברר לי לחלוטין שקציני צה"ל צודקים תמיד,
וכל הקצינים )במיוחד בחיל השלישות( ערבים זה לזה ,ואף על פי שאני כמעט
בטוחה שתחקירכם היה אמיתי ומעמיק ,ברצוני לקבל את כל התחקיר שביצעתם
וזאת כדי שאוכל להשתחרר מצה"ל בהרגשה שהצדק נעשה וגם נראה.
ואני בטוחה שבתחקיר שאקבל אמצא גם את התשובות לשאלות הרשומות כאן.
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