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לכבוד
עו"ד ישי שנידור
ארגון "יש דין"
שלום רב,

הנדון :בקשת המשך בנושא היאל"ם והפרקליטות לעניינים מבצעיים
 .1בקשתך שבנדון התקבלה בלשכתנו והועברה לקבלת התייחסות הגורמים המקצועיים.
להלן התייחסות צה"ל לבקשתך ,לפי סעיפיה:
 .2אשר למידע בדבר הקמת היאל"ם ופעילות היחידה נציין כי לא יצאו הודעות ופרסומים
בשפה הערבית בנוגע להקמת היאל"ם .לצד זאת ,גורמי המנהל האזרחי ,ארגוני זכויות
אדם ועורכי דין המייצגים בתיקים הרלוונטיים מכירים את היחידה ואת דרכי
ההתקשרות עימה.
 .3אשר לסעיף  2לפנייתכם ,לעמדתנו העברת מידע בדבר כשירותן המבצעית של יחידות
צה"ל חוסה תחת סעיף  )5(2לצו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע
לגביהם) ,תשנ"ט( 1999-להלן":הצו") .לפנים משורת הדין ,מצורפת כנספח א' טבלה
המרכזת את עיקרי ההכשרות המקצועיות.
 .4אשר לסעיף  3לפנייתכם ,נשוב ונציין כי העברת המידע בדבר סדרי הכוחות בצה"ל חוסה
תחת סעיף  )1(2לצו .לפנים משורת הדין נציין כי בפרקליטות לעניינים מבצעיים משרתים
למעלה מעשרה קצינים בדרגות סגן וסרן ,בראש היחידה עומד מפקד בדרגת סא"ל והסגל
הפיקודי מונה מספר קצינים בדרגת רב סרן .ביאל"ם משרתים כעשרה חוקרים
ומתורגמן ,בראש היחידה עומד מפקד בדרגת רב סרן והסגל הפיקודי מונה כשישה אנשי
קבע.
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ב/דובר צה"ל והממונה על חופש המידע בצה"ל

נספח א':
נושא
הסמכת אלפ"ה (אמצעים
לפיזור הפגנות) והצגת מג"ב
באיו"ש
קורס ערבית
ביקור במעברי גבול

משך
יום אחד
שבועיים
יום אחד

הכשרות מקצועיות

תקיפת מטרות
מערכות תיעוד מבצעי

יום אחד
יום אחד

מאמן ירי
דין בין לאומי

יום אחד
יום אחד

דין בינלאומי ותפיסה
לוחמתית

יום אחד

ביקור ביחידות מבצעיות

ביקורים במת"קים

יום אחד

ביקור במנהל האזרחי

יום אחד

תכנים עיקריים
הצגת מג"ב באיו"ש ,הסברה,
תצוגה וירי בסוגי אמל"ח
ואלפ"ה
קורס ערבית מדוברת
הצגת המעבר ,אמצעים
ויכולות ,אתגרים ,תיעוד,
ביקור במעבר רגלי/רכוב
בוצעו מספר הכשרות וימי
עיון הן בשיתוף הפרקליטות
לעניינים מבצעיים והן
פנימיות בנושא חקירות
מבצעיות ,פורום חשיבה
והפקות לקחים ותובנות,
הוראות פתיחה באש ,דין
בינלאומי וסוגיות משפטיות
נהלים ומדיניות
נערכו מספר ימי עיון במהלכם
הוצגו מערכות תיעוד
מבצעיות ויכולותיהן
סימולטור ירי
יום עיון במכללה למנהל
שכלל הרצאת רקע על
התפתחות המשפט
הבינלאומי ההומניטארי,
הקמת מנגנוני חקירה ושיפוט
של המשפט הבינ"ל ודיני
זכויות אדם ,סימולציות
ופאנל מסכם
מערכה משפטית ומוסדות
בדיקה בינ"ל ,דיני הפעלת
האש בלחימה ,רכיב אזרחי
בלחימה ,ודיני התפיסה
הלוחמתית.
נערכו מספר ביקורים
ביחידות מבצעיות במהלכם
הוצגו פעילות היחידות ,הצגת
חמ"ל מבצעי יכולותיו
ומערכותיו ,אמצעי תיעוד
ושמירתו ,סקירה על הגזרה,
חשיפה לאמצעים ויכולות.
נערכו מספר ביקורים
במת"קים שכללו הרצאה על
מבנה ותפקידים ,הצגת
יכולות ,מערכות ואמצעים,
תיעוד ,דרכי התקשרות ,קשר
עם האוכלוסייה הפלסטינית,
ביקור בעמדת הקבלה ,ושיח
עם שוטר מת"ק
הרצאה על מבנה ותפקידים,
הצגת יכולות ואמצעים,
תיעוד ,סוגי היתרים ,ביקור
בחמ"ל הענפים השונים,
וממשקי עבודה משתופים.

אוריינטציית השירות באיו"ש

יום אחד

סיורים בגזרות יו"ש ועזה

יום אחד

ימי כשירות מבצעים

יום אחד

נהיגה ברכב ממוגן

יום אחד

יכולות הערכה

יום אחד

אוריינטציית השירות
באיו"ש ,הרצאת קצין אג"ם
אוגדת איו"ש.
נערכו מספר סיורים בגזרות
השונות בהובלת מפקדים
במהלכם הועברו סקירה
ומאפייני הגזרות השונות.
נערכו מספר ימי כשירות
מבצעיים
השתלמות נהיגה על רכבים
ממוגנים
הצגת מערכות ויכולות מחלק
הערכה

