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לכבוד,
עו"ד נועה שליט
"התנועה לחופש המידע" ו"שדולת הנשים בישראל"
שלום רב,
הנדון :פנייתך בנושא פגישות של ראש המטה הכללי ושל ראש אגף כוח האדם עם
רבנים חיצוניים
 .1פנייתך בנושא שבנדון התקבלה בלשתכנו והועברה לקבלת התייחסות הגורמים
המקצועיים .למען הסדר הטוב ,מצאנו להשיב לשתי הפניות במאוחד ,כדלקמן:
 .2פגישות הרמטכ"ל עם רבנים:
להלן פיר וט הפגישות של הרמטכ"ל ,רא"ל גדי איזנקוט ,עם רבנים חיצוניים ,שאינם
משמשים בתפקידים בתוך צה"ל ,החל מיום  16בפברואר  2015ועד למועד פנייתכם.
יודגש ,כי המידע הוא על בסיס התיעוד הקיים ביומן הממוחשב של לשכת הרמטכ"ל.
כמו כן נציין כי בפגישות מרובות משתתפים מצוינת סיבת הפגישה.
תאריך

משתתפים בפגישה

13/12/2015

הרב חיים דרוקמן

17/05/2016

הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין

29/08/2016

הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין

27/11/2016

הרב חיים סבתו ,הרב יעקב מדן ,הרב עמיחי
גורדין ,הרב אלי סדן ,הרבנית מיכל נגן ,הרב

הערות
במסגרת ביקור במכינת
"עלי" ושיח עם חניכי
המכינה.

אוהד טהרלב ,הרב יובל שרלו.
27/12/2016

הרב אורי איילון

27/12/2016

הרב אביחי רונצקי

דיון בנושא פקודת
השירות המשותף.

03/01/2017

22/03/2017

הרב חיים דרוקמן ,הרב שמואל הבר ,הרב

מפגש עם איגוד ישיבות

שלמה רוזנפלד ,הרב דוד פנדל

ההסדר .בפגישה
השתתף גם ראש אכ"א.

הרב אליעזר שינוולד ,הרב יעקב מדן ,הרב
חיים נבון ,הרב יהודה גלעד ,הרב מאיר

דיון בנושא פקודת
השירות המשותף.

נהוראי ,הרב עמיחי גורדין ,הרב חיים
דרוקמן ,הרב שמואל הבר ,הרב יהושע מגנס,

בפגישה השתתף גם
ראש אכ"א.

הרב זלמן מלמד ,הרב אלי סדן ,הרב חיים
ברוך ,הרבנית מיכל נגן ,הרב אוהד טהרלב.
07/11/2017

24/11/2017

הרב חיים דרוקמן ,הרב אלי סדן ,הרב יעקב

דיון בנושא פקודת

מדן ,הרב עמיחי גורדין ,הרב מאיר נהוראי,

השירות המשותף.

הרבנית מיכל נגן ,הרב אוהד טהרלב ,הרב

בפגישה השתתף גם

שמואל הבר ,הרב חננאל אתרוג ,הרב חיים
ברוך.

ראש אכ"א.

הרב אלי סדן

 .3פגישות של ראש אכ"א עם רבנים:
להלן פירוט הפגישות של ראש אכ"א ,האלוף מוטי אלמוז ,עם רבנים החל ממועד
כניסתו לתפקיד ביום  5בינואר  2017ועד למועד פנייתכם .בהתאם לתיעוד הקיים
ביומן לשכתו .זאת ,בנוסף לפגישות שקיים הרמטכ"ל ,ובהן נטל חלק גם ראש אכ"א,
כפי שפורט בסעיף  2לעיל.
תאריך

משתתפים בפגישה

17/01/2017

הרב אלי סדן

09/02/2017

הרב יגאל לוינשטיין

17/05/2017

הרב חיים דרוקמן

09/07/2017

הרב אוהד טהרלב

01/02/2018

הרב חיים נבון

בנוסף ,בשנת  2017ראש אכ"א קיים פגישה עם רב מן המגזר החרדי .במסגרת פנייה אל
הרב בהתאם להוראות סעיף  13לחוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן" :החוק"),
הובאה התנגדות למסירת המידע .לפיכך ,בהתאם להוראת סעיף (9א)( )1לחוק ,אין
באפשרותנו למסור את דבר השתתפותו בפגישה מחשש לפגיעה בביטחונו ובשלומו בשל
התנכלות אליו מצד גורמים במגזר החרדי.

 .4באפשרותך לעתור על החלטה זו ,בהתאם להוראות חוק בתי משפט לעניינים מנהליים,
התש"ס – .2000
בברכה,
סרן
עוזרת
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