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 שישי ז' ניסן תשע"ח יוםבס"ד, 

23/03/18 

 לכבוד

 תא"ל רונן מנליס

 בצה"ל ודו"צ הממונה על חופש המידע

 שלום וברכה,

 

 בצה"ל מול מכוני חינוך חיצוניים נהלי העבודה: הנדון

 בקשה לפי חוק חופש המידע

( פורסמה באתר צה"ל הודעה ]להלן: 'ההודעה' ו/או 'הודעת צה"ל'[ 19.3.18ביום ג' ניסן תשע"ח )

על פי ההודעה עדכון הנהלים  1.תחת הכותרת 'עדכון נהלי העבודה בצה"ל מול מכונים חיצוניים'

 ".בחיל החינוך בעקבות דגשי הרמטכ"ל לאחר עבודת מטה שנערכההתבצע "

עמד [, רבתי 10, סעיף (90.024) 3.1000בהנחיות היועמ"ש בדבר חוק חופש המידע ]הנחיה מס' 

היועמ"ש על הצורך בפרסום מסמך מסקנות והמלצות שבו יינתן ביטוי למכלול השיקולים שהנחו 

 ת פרוטוקולים פנימיים".כך שפרסום זה "קל יהיה יותר להגן על אי מסירעל את הרשות, ו

([ עמד היועמ"ש על 60.013) 1.0002בהנחיות היועמ"ש בדבר הנחיות מינהליות ]הנחיה מס' 

 חשיבות קיומן ושקיפותן של ההנחיות המינהליות.

, בהתאם להנחיות חוק חופש המידעבהתאם ל ,שבנדוןבנושא  הדרוש לי מידעפרטי הלהלן 

 :היועמ"ש ובהתאם לפסיקה

 

 המטהעבודת 

 אבקש את המידע הבא: , המוזכרת בהודעתכם,בנוגע לעבודה המטה שנערכה בחיל החינוך .א

 אבקש לדעת מי היו חברי המטה השותפים לעבודת המטה האמורה, וכמה פעמים נפגשו. .1.א

                                                           

לנוחותך מצ"ב כתובת ההודעה באתרכם:  1
-https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%9C
-D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%
-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%D7%94-D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%
-%D7%9E%D7%95%D7%9C-D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C%
-D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%
/D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%  

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/
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 אבקש את הפרוטוקולים המלאים של עבודת המטה האמורה. .2.א

 בודה המטה.אבקש את הממצאים והדו"חות שהוצגו בפני חברי המטה במהלך ע .3.א

 אבקש את מסמך המסקנות וההמלצות המלא של עבודת המטה. .4.א

 

 חינוך קצינים

קיים קח"ר פגישה עם מנהלי מכוני החינוך הרשאים לחנך את  18.3.18ידוע לח"מ כי ביום  .ב

 הקצינים בהתאם לנהלי העבודה החדשים, בהקשר זה אבקש את המידע הבא:

המלאה של המכונים הרשאים לחנך את קציני צה"ל בהתאם  השמותאבקש את רשימת  .1.ב

 לנהלי העבודה החדשים.

אבקש את רשימת הנושאים שאותה רשאי להעביר ולחנך כל אחד ואחד מהמכונים  .2.ב

 הרשאים לחנך את קציני צה"ל.

קצינים בדרגות סגן להעביר פעילות חינוכית לאבקש את רשימת המכונים שרשאים  .3.ב

 .מכונים אלוהמאושרים לתכני החינוך רשימת , ואת משנה

ואת  בדרגות סגןלהעביר פעילות חינוכית לקצינים אבקש את רשימת המכונים שרשאים  .4.ב

 תכני החינוך המאושרים למכונים אלו.רשימת 

קצינים בדרגות  להעביר פעילות חינוכית לקציניםאבקש את רשימת המכונים שרשאים  .5.ב

 למכונים אלו.תכני החינוך המאושרים רשימת ואת  סרן

 בדרגות רב סרןלהעביר פעילות חינוכית לקצינים אבקש את רשימת המכונים שרשאים  .6.ב

 תכני החינוך המאושרים למכונים אלו.רשימת ואת 

 בדרגות סגן אלוףלהעביר פעילות חינוכית לקצינים אבקש את רשימת המכונים שרשאים  .7.ב

 החינוך המאושרים למכונים אלו. רשימת תכניואת 

בדרגות אלוף להעביר פעילות חינוכית לקצינים רשימת המכונים שרשאים  אבקש את .8.ב

 תכני החינוך המאושרים למכונים אלו.רשימת  ואת משנה

תת אלוף אבקש את רשימת המכונים שרשאים להעביר פעילות חינוכית לקצינים בדרגות  .9.ב

 החינוך המאושרים למכונים אלו. רשימת תכניואת 

הקריטריונים המלאים שאותם דורש צה"ל מהמכונים כדי שיוכלו אבקש לדעת מה הם  .10.ב

להיכלל ברשימת המכונים הרשאים להעביר תכנים חינוכיים לקציני צה"ל, בקשה זו 

מתייחסת לקריטריונים לכל סיווג דרגות הקצונה האמורות לעיל כל אחת בפני עצמה. 

הבסיסי של סיווג  כמובן שבקשתי מתייחסת לקריטריונים הנוספים מלבד הקריטריון

 כספק משרד הביטחון.

 

 המכונים הרשאים לחנך את חוגרי צה"ל. 15אבקש את רשימת השמות המלאה של  .ג
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את השאלה  להפנות ךסבור שאינכם הכתובת לאחת מן השאלות שלעיל, אבקשך ככל שהנ .ד

 ( לחוק חופש המידע.4-5)8בהקדם למקור הרלוונטי, ובהתאם להוראות סעיף  ו/או את הח"מ

ככל שמצוי בידכם בשלב ראשון רק חלק מהמידע המבוקש אבקש להעבירו אלי בדחיפות,  .ה

ואת ההשלמה להעביר לאחר מכן, בהתאם לתכלית חוק חופש המידע ובכדי להימנע 

 מעיכובים מיותרים. 

הריני מתחייב לשאת בעלות אגרת טיפול וכן מצ"ב אישור תשלום אגרה עבור הגשת הבקשה,  .ו

 .₪ 150שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של ואגרת הפקה, ככל 

  , אודה מראש.אלי ךותשובתהמסור  ךטיפולעל  .ז

 

 

 בברכה

 יוסף בן ברוך

 ארגון לביא


