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 ,רבשלום 
 

 התראהמכתב  –ם נהלי העבודה בצה"ל מול מכוני חינוך חיצונייהנדון: 

 22.4.18, ומיום 26.3.18, תשובתכם מיום 821.3.1סימוכין: מכתבי מיום 

בקשת חופש מידע בנושא שבנדון, תחת הכותרת: "נהלי העבודה שלחתי אליכם  21.3.18ביום  .1

 ."י חוק חופש המידעלפבקשה  – בצה"ל מול מכוני חינוך חיצוניים

בנוגע למכוני החינוך החיצוניים, ובנוגע "ל המידע המבוקש עסק בעבודת המטה שנערכה בצה .2

 למכונים הרשאים לקיים פעילות חינוכית בצה"ל.

 י קיבלתם את הפנייה וכי תטפלו בה.כ במייל השבתםלאחר שיחתי עם נציגכם,  26.3.18ביום  .3

ודעתם כי הנכם מאריכים את משך הטיפול בבקשה בשלושים שלחתם מייל נוסף ובו ה 22.4.18ביום  .4

 ימים נוספים.

 כמו גם כל מועדי המענה האפשריים על פי חוק. ,מאז, חלפו תמו שלושים הימים .5

 מביאפוגע באינטרס הציבורי, ו [,מכוניםהרות בכל הנוגע לעבודת מטה המכונים ]עמ"ט חוסר הבהי .6

 ולהלן דוגמאות ספורות:, לתקלות חוזרות ונשנות

בתאריך  על ידי מחבל משוחרר, הודיע דו"צ בחטיבת עציון, לאחר הרצאות שניתנו לחיילי צה"ל .7

אינו חלק מרשימת המכונים שאושרו בחיל החינוך ההרצאה התקיימה מטעם ארגון שכי: " 18.7.18

והנוער בעמ״ט המכונים ועל כן לא מאושר להעביר הרצאות בצה״ל. ההרצאה הועברה מספר פעמים 

ולא אושרה על בודדות בימי ההכנה לקראת התעסוקה המבצעית בגזרת עציון בחודשים האחרונים 

פקד החטיבה הנוכחי ולאור פקודות הצבא . לאחר בחינת תוכן ההרצאה על ידי מפי הנהלים בצה״ל

 1".הוחלט כי התוכן לא יועבר עוד בהמשך

, ולאחר תלונתנו ויות אדם לחיילי צה"ל בדרום תל אביבלאחר סיור לימודי שערכה נציגת רבנים לזכ .8

"ארגון ׳רבנים למען זכויות האדם׳ אינו חלק מרשימת כי: "ביום הודיע דו"צ  ,לקצין חינוך ראשי

הארגון וכלל מרציו המכונים שאושרו בחיל החינוך והנוער בעמ"ט )עבודת מטה( המכונים ועל כן 

לא מאושרים להעביר הרצאות בצה"ל. בעקבות הבנה שגוייה של הנהלים ביחידה יבוצע תחקיר 

 2.בנושא על ידי הגורמים המקצועיים בצה"ל"

נוכח זאת הנני מתרה נזק, ולולאינטרס הציבורי חריגתכם מהמועדים הקבועה בחוק מסיבה לנו  .9

א המידע המבוקש, בתוך עשרה ימים, אנו נעתור לבית לושובה עם משבמידה ולא תתקבל תבכם 

 .טהמשפ
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