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 עו"ד אלעד מן

 "הצלחה"

 שלום רב,

 

 בנושא יומן מח"א בקשת המשךהנדון: 
 2021בדצמבר  8שלך: בקשת חופש מידע מיום 

 להלן התייחסות צה"ל לבקשתך, לאחר בדיקה מול הגורמים המקצועיים.  .1

 2020בנובמבר  25. כבר בפתח הדברים ייאמר כי המענה לבקשתך מיום 2021בדצמבר  7קיבלנו את פנייתך מיום  .2

 גובש לאחר בחינה מקיפה של המידע הקיים והמצב המשפטי. 

כידוע, מסירת מידע מיומנים בכלל, ומיומניהם של גורמי צבא בפרט, מצריכה השקעת משאבים    טווח הזמנים .3

מספר רב של גורמים   גורמי המקצוע בגוף, ביטחון מידע, וכו'. במקרה זה, מסירתו של יומן רבה מצידם של 

מח"א הצריכה השקעת משאבים רבה ומשמעותית אף יותר מהרגיל, במיוחד בשים לב לאופי תפקידו הייחודי. 

אי על הפעלת אין מדובר בבעל תפקיד ציבורי רגיל שמבקשים לחשוף את יומנו, אלא במי שמשמש כמפקד האחר

הזרוע האווירית של צה"ל ועל שמירת שמי המדינה, על כך המשתמע מכך. משכך, ולאור השקעת המשאבים 

 הכרוכה בפרסום יומנו, היומן נמסר ביחס לשנה אחת.

בהקשר זה, נזכיר כי בשיח שניהלת עם דובר צה"ל הקודם, מסרת כי    ולו"ז מפורט בחו"ל שמות המשתתפים .4

, ועל כן היבט זה לא ובלוז מפורט בחו"ל של מפקד חיל האוויר תר בבקשת שמות המשתתפיםאינך מעוניין יו

 נבחן. 

 לאחר בחינה נוספת של היומן נבקש להבהיר את הדברים הבאים:    נושא הפגישה .5

אזכורים של "פ"ע"   בצבא נהוג לכנות פגישות עבודה ביומן כ"פ"ע", במסגרתן נושא הפגישה הוא אכן  .א

ה בין גורמים מקצועיים שונים, ובכל פגישת עבודה עשויים לעלות מספר נושאים בהתאם פגישת עבוד

לזהות הגורם שמזומן לפגישה. כך, בהיבט זה הגדרת הפגישה כ"פ"ע" עם גורם מסוים אך משקפת את 

 הדברים כהלכה בהיותו של נושא הפגישה פגישת עבודה עם אותו גורם; 

לפגישה אישית העוסקת בעניינים אישיים. מעצם טבעה של הפגישה אזכורים של "פ"א"    הכוונה היא  .ב

 האישית לא ניתן כמובן לחשוף את נושאה או תוכנה נוכח החשש לפגיעה בפרטיות; 

אזכורים של "יומן הרמטכ"ל"   מדובר בדיונים שלא נעשו בהובלת מח"א ולא נערכו בראשותו, אלא  .ג

ם, היומן משקף כהלכה את העובדה כי נערך דיון דיונים אליהם זומן מח"א ולקח בהם חלק. בהתא

 בראשות הרמטכ"ל; 

כניות"   הכוונה היא לאישור תכניות מבצעיות. דומה כי הטעם לכך שלא ניתן למסור כל ואזכורי "אישור ת .ד

 פרט מידע נוסף על כך הוא ברור.
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הפגישות, מצאנו להרחיב את  לצד כל זאת, לאחר שבחנו פעם נוספת את בקשתך למסירת מידע נוסף על נושא .6

[. יובהר, כי במקומות שבהם לא קיים במקרים בהם ניתן היה לעשות כןהמידע שנמסר ביחס ל"פ"ע" מסוימות ]

פירוט בהקשר זה, הדבר נובע מחשש לפגיעה בביטחון המדינה; מחשש לפגיעה בפרטיות נוכח העובדה כי מדובר 

ה ביומן כפ"ע ללא פירוט נוסף. בשאר המקרים, הורחב נושא בגורם פרטי; או מכך שהפגישה מלכתחילה סווג

 הפגישה כאמור. 

 מצ"ב כנספח היומן המעודכן עם ההרחבות כאמור. .7

 בברכה,  .8
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 רע"ן אסטרטגיה ומבצעים

 דובר צה"ל ב/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


