
1 
 

 2020  ספטמבר 01
 ף "תש אלול ב"י

 

 לכבוד 
 יוז - רס"ן נועה הרפז

 רמ"ד כנסת, ממשל וציבור 
 לשכת הרמטכ"ל 

 
 

 שלום רב, 
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וני מתכבד  הנ ומטעם    לחופש דת ושוויון   - ך בנושא הנדון מטעם עמותת חדו"ש  ילפנות אלילשוב 

 , כדלקמן: עמותת "הפורום החילוני"

ושמחנו לשמוע שהושלמה    אנו מברכים כמובן על החלטת צה"ל לקבוע נוהל אחיד בנושא .1

זה.   חדש  נוהל  של  ההכנה  שההגבלותעבודת  תקווה  צה  כולנו  במחנות  ביקורים    "ל על 

 הקורונה יוסרו בהקדם.  ממגפתהנובעות 

 

עם זאת, לא מצאנו כל בסיס ענייני לסירובכם לגלות את ההחלטה, גם אם אינה מיושמת  .2

של נוהל חדש ]שאתם מסרבים להביאו לידיעתנו[ נובע לכאורה    ו יישומאי  בפועל בשלב זה.   

אך ורק מן ההגבלות הנובעות מתקופת הקורונה, וכל הנוגעים בדבר מודעים לכך שמדובר  

סיום    תייחודיבתקופה   טקסי  לחופשות,  יציאה  חיילים,  תנועת  על  מגבלות  כופה  אשר 

אשר אי אפשר ועקרונית,  ת  בהחלטה בעל משמעות ציבוריהוא  מדובר  וביקורי משפחות. ה

על הציבורחשיבותה  לחלוק  מן  להסתירה  הצדקה  כל  ואין  בציבור  ,  מדובר  אם  בין   ,

הרחב.   בציבור  מדובר  אם  ובין  והמשפחות,  המפקדים  צה"ל יאם  אף  החיילים,    חליט 

לנו  מטעמי ידועים  שאינם  ל ם  הבסיסיםשלא  מפקדי  בקרב  כרגע  כדי  הפיצה  בכך  אין   ,

ממ הימנעות  הגם  להצדיק  שגובשה,  כפי  החדשה  המדיניות  והבהרת  לפנייתנו  ענייני  ענה 

 שיישומה בפועל נידחה עד לאחר הקורונה.  

 

, אשר כידוע קובע כי הרשות אינה  חוק חופש המידעניתן להקיש למצב הנוכחי מהוראות   .3

( לחוק(; אך אין כל עילה  2)ב()9)סע'  מדיניות בשלבי עיצוב  מחויבת במסירת מידע בדבר  

בחוק המאפשרת אי גילויו של מידע רק משום שהרשות טרם החלה להפעיל את המדיניות  

 האמורה. 

 

אדרבא, קיים היגיון ברור בכך שהמדיניות תגולה לציבור עוד בטרם הפעלתה; וקל וחומר   .4

כאשר מדובר, כמו בענייננו, במדיניות אשר יש לה השפעה ציבורית נרחבת אך התקבלה  

ציגות בצוות אשר עיצב את ההחלטה, או אף אפשרות להציג את  מבלי שלציבור הייתה נ

טענותיו בפני הרשות בטרם קבלת ההחלטה.  אם כך, ככל שנפלו בהחלטה פגמים או שישנן  

נקודות שמקבלי ההחלטה לא היו מודעים להן, ניתן יהיה להביאן לידיעת מקבלי ההחלטות  
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הם, בעוד המדיניות הפגומה כבר מבעוד מועד ולא "על גבם" של החיילים ובני משפחותי 

 מוחלת בפועל. 

 

יתר על כן, ברור שיש צורך בפרק זמן בין פרסום הפקודה לבין יישומה בפועל גם בתנאים   .5

אם כפי שאת כותבת יש בכוונת הצבא להמתין    –רגילים, לצורך הערכות ויידוע, ולפיכך  

ובא  לצורך  תאריכו שלא  בכך  הרי  הקורונה,  עד לאחר משבר  בציבור  בפרסום  שיפגע  ופן 

החיילים ומשפחותיהם, את האיסור על ביקור משפחות בשבת מעבר לתקופה המתחייבת  

 ממשבר הקורונה.  

 

לידינו   .6 להעביר  נבקשך  האמור,  הזאת  לאור  שנקבעהבעת  החדשה  המדיניות  בזיקה    את 

  לפנייתנו בנדון.

 

 בכבוד רב, 

 

 הרב אורי רגב, עו"ד 

 לחופש דת ושוויון   –מנכ"ל חדו"ש 


