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הנדון:סוגיותבענייןחשיפתחומרארכיוני

פתיחתהחומר,איננומאפשרסגירתוההסדרהנוכחיבענייןפתיחתחומרארכיונילעיוןהציבוראיננומאפשר

 במקרההצורך,איננושקוףאועקבי,ואיננומשרתאתהחברהבישראל.

ידיעובדיהציבור,-התיעודבעלהחשיבותההיסטוריתהנוצרעלכל:לאסוףאתעילתקיומושלהארכיון

שלהואמסממניוולהעמידולרשותהציבור.מאזימיהמהפכההצרפתית,ארכיוןפתוחשלתיעודהממ

המובהקיםשלמשטרדמוקרטי.

,הקובע"כלאדםרשאי31הואסעיף3511תשט"ו,:הסעיףהרלוונטיבחוקהארכיוניםהמסגרתהמשפטית

הסעיפיםהאחרים-ילעייןבחומרהארכיוניהמופקדבגנזך,אךאפשרלהגבילזכותזאתבתקנות".תת

תשריםשבסמכותהלאשרלגנזלהאריךאתתקופותסגירתההגבלה;מקימיםועדאפשרויותמרחיביםאת

תעודותמטעמיביטחוןופרטיות;ומאפשרתלמועצתהארכיוניםלהוסיףמגבלותנוספות.

,ובעיקרסעיף6131-התש"ע,המופקדבגנזך(ארכיוניתהארכיונים)עיוןבחומרותקנןתהוהרלוונטיותהתקנ

ידיהגוףשהפקידאתהתיעודבארכיון-שהבדיקהתיעשהעל,הקובעשתיעודיפתחלאחרבדיקה;בו8

הפתיחההןהגנתבטחוןהמדינהאויחסיהחוץשלה,אוהחשש-המדינהתוךהתייעצותעםהגנז;שעילותאי

לפגיעהבפרטיותושלאדם;ושאםהמפקידמעונייןלהותירתיעודסגורגםמעברלתקופהשנקבעה,עליו

עדתהשריםלקבלאישורלהארכתתקופתההגבלה.התוספתלתקנותמפרטתלבקשמןהגנזלבקשמוו

תקופותמגבלהשונותלסוגיתיעודשונים.

םהואינוחעדלתוםתקופתמגבלה.לקראתתום:חומרארכיונייופקדבארכיוןהמדינהשעקרונותהסדר

תוךהתייעצותעםהגנז;אםתהיההתקופהמישהפקידאותויבדוקשאיןבותכניםבעייתייםויפתחאותו,

מנתלקבלאישורמוועדתשריםלהמשךהסגירה.לפקידים,כוללהגנז,איןסמכות-בעיההואייעזרבגנזעל

ליצוראיזוןביןצרכיהפקידותהבקיאהשילובשלגוףמפקידעםהגנזנועדכנראההארכתתקופתהמגבלה.ה

הגנז.לענייןחומרארכיוני"צעיר"עמדתהמפקידחזקהיותר;ידי-לצורכיהציבורהמיוצגיםעל,בחומר

לענייןחומרארכיוני"מבוגר")שכברחלפהתקופתהמגבלה(עמדתהגנזחזקהיותר.ההנחהלהבנתי,

מאחוריסידורזההואשככלשמשךהזמןמיצירתהתיעודגדוליותר,כךגוברכוחושלעקרוןהיסודבדבר

 קרטית.חומרפתוחבחברהדמו

(מתקופת4%-תיקים)כ361,111-כתיקים.מהם1,111,111ישבארכיוןהמדינהסדרגודלשל:נתונים

הםתיקיםמה411,111-יןלהםגוףמפקידישראלי.כשנהומעלה,וא01המנדט,שכמעטכולםנוצרולפני
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הגבלהיןבתקופתהיעדתיקים(,ורביםנמצאים301,111נחשפו)יותרמשלישמאלה(.31%-מסווגים)כ

סיים,הםתיקיםבלמ",מאוספיארכיוןהמדינה81%-התיקים,יותרמ6,411,111וטרםנדרשולחשיפה.שאר

נחשפו.בארכיוןשנהשתקופתהמגבלהשלהםהסתיימה.אלפיםבודדיםמהם31-כמעטכולםבנילמעלהמ

311,111-יםהמסווגיםגדולהרבהיותר.כצה"לסדרגודלהאוסףדומהלארכיוןהמדינהאולםאחוזהתיק

תיקיםנחשפו.

תפתוחלביןמהשפתוח.בהנחהשקצבסיכוםהנתונים:קייםפערשלמיליוניתיקיםביןמהשאמורהיהלהיו

תיקים)חמשהתיקיםביום(,הרישהפיגורהואבגודל3,111-החשיפההשנתישלעובדבמשרהמלאההואכ

שלאלפישנותאדם.

.ארכיון המדינה וארכיון צה"ל אינם פתוחים לציבור במובן הפשוט של המלה

לשנימסלולים:חשיפתתיעודבלמ"סי,שהואהרוב,וחשיפתתיעודמסווג.אתהדיוןנוחלחלק

:למיטבידיעתי,אףמוסדמדינהמביןהמאותשהפקידובארכיוןהמדינהבחשיפתתיעודבלמ"סיהפרקטיקה

בחשיפה,למעטאולימקריםבודדיםלפידרישה.לדברינציגנציבותשירותהמדינה,איןבאףמעולםלאעסק

משרדבעלתפקידשהגדרתוהיאחשיפה.איןגםשוםמוסדשהקציבלכךתקן.איןבאףמוסדעובדהבקי

הלצרכיבמגווןהשיקוליםשישלהפעילבעתביצועחשיפהולאכלשכןהמתמחהבצורךלאזןביןצרכיהסתר

פתיחה.עובדיהמוסדותהמפקידיםממוקדיםבעיסוקיהליבהשלמשרדיהם,ונושאהליבהשלהנגשתתיעוד

לציבוררחוקמעולמםהמקצועי.

מאחרוהציבורדורשמןהארכיוןלהראותלוחומרארכיוני,הפרקטיקהמזהעשרותשניםהיאשהארכיוןחושף

להתיעודשהועמדלרשותהציבורנפתחשלאלפיההסדרהמשפטי.כתיקיםבלמ"סייםבעצמו.רוצהלומר,

למנתלבצעעכלהמחקרהארכיוניהתבססעלחומריםשאסורהיהלהםלהיפתחבצורהשבההםנפתחו.

כלתיקשחוקרהיהמבקשלראותוצריךהיהלעבורלמשרדהמפקידלבדיקה,שםאיןמיאתההסדרכלשונו,

ןהבנהבסוגיותהחשיפההמלאות.גםלוהיועובדיםבכלמוסדמדינהשתפקידםישתפקידולבדוקאותווא

איןמדינהבעולםהדמוקרטיעםנוהלכזה.לבדוק,משךהזמןהנדרשהיהמונעמביצועחקירהאפקטיבית.

שימוש וחסימת ה, סגירת ארכיון המדינה בפני רוב החוקריםהסדר הקיים משמעו המעשי ההקפדה על קיום 

.הציבור באוספי הארכיוןשל 

,שהטילו6131מנובמבר533והחלטה6136ממרץ4401הבעיההחריפהמאודלאורהחלטותהממשלה

עלארכיוןהמדינהלסרוקאתהתיעודשבאוספיוולהנגישאותולציבורבאמצעיםדיגיטליםקיימיםובראשם

שלהתיעודלרשותהציבור,ולארקאתראינטרנט.משמעותההחלטותהיאשעלהארכיוןליזוםהעמדה

להמתיןלבקשותקונקרטיותלתיקיםמסויימים.

גםפרקטיקתהחסימהשלתיעודשונהמןההסדרהמשפטי.כאשרברורשתיקמכילמידעפרטישחובהלהגן

;התקנהבהחלטמאפשרתשנה.ואולםלאנאמרשישלסגוראתכלהתיק01עליו,ישלהשאירוסגורבמשך

ברובהמקרים,מדוברכמעטבכלהתיק;חוקריםרביםכלל–תהתיקלאחרהסתרתהמידעהרגיששבופתיח

כשזהוהמצב,איןלמשרדהמפקידרשותאינםמתענייניםבמידעהפרטיאלארקבמידעהכללישמסביבו.

רצונושנה,ואםב31כלל-להותיראתהתיקהמלאסגורמעברלתקופתהמגבלההראשונית,שהיאבדרך

לעשותכןעליולבקשמןהגנזשיבקשמוועדתשריםאישורמיוחדלהמשךהסגירה.

שהיתהבחמששנותכהונתיבתפקידמעולםלאנתבקשתילקבלאישורכזהמוועדתהשרים,ולאשמעתי

בקשהכזאתבעבר.

מאלפי  111%מן התיעוד הבלמ"סי טרם נפתח לציבור, בניגוד לתקנות העיון.  111%-לסיכום: קרוב ל

סי שמישהו בדק והחליט "התיקים שכן נפתחו, נפתחו בנוהל לא תקין. אחוז גדול מן התיעוד הבלמ

 לסגור, נסגר שלא כדין.
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בלמ"סיחובתהבדיקהוחובתמהלךלשינויתקנותהעיוןכךשלגביתיעודהתנענוהמלצה:בראשיתשנהזאת

התוךהתייעצותעםהגורםהמפקיד.המהלךלאהתקדם.ההתייעצותיוצלבו:ארכיוןהמדינהיבצעאתהחשיפ

 לראותוכחלקממסמךזה.ישמסמךההתנעהובומכלולהשיקולים.מצורף(להלן3בנספח)

תיעודמסווגקייםבמספרמשרדיםידועיםמראש,ומפוזרבכלשאר:הפרקטיקהבחשיפתתיעודמסווג

יםבחשיפהשיטתית:צה"לומשרדהביטחוןבארכיון.רקארבעהמשרדיםעוסקהמשרדיםבצורהמזדמנת

צה"ל,ומשרדיהחוץוראשהממשלהבאמצעותעובדיארכיוןהמדינהבעליהסמכה.משטרתישראלהסמיכה

פנסיונרקשישמתנדבהמטפלבחומריוםבשבועכשבריאותומאפשרת.משרדיםאחריםכגוןמשרדי

המשרדיםכללאינםיודעיםשישבתוךחומריהםמידעמסווג,רוב;ואילוהמשפטיםוהאוצר,פשוטמתעלמים

הומשרדהחוץ,אףואינםמסוגליםלאלזהותאותוולאלטפלבו.צה"ל,משרדהביטחון,משרדראשוממשל

איםכולםבפיגורגדול;לענייןהמשרדיםהפיגורהואשלבחשיפה,נמצכלשהםמשאביםשהםמשקיעים

.גורהואכנראהשלאלפישנותאדם"להפישנותאדם;לגביצהעשרות

חומרהבלמ"סי,שבוכלמוסדותהמדינהמתעלמותמחובתםלעסוקבחשיפה,בארבעתלהבדילמןהטיפולב

הגופיםהמטפליםבחומרמסווגהבעיההיאשלפיגור,אולםהבעיההעיקריתהיאשלסגירה.מטבעהעניין

חושפיהחומרהמסווגאינםפותחיםכלמהשהםבודקים,וישאחוז,לעיתיםאחוזלאקטן,שלחומרשהם

גריםעלדעתעצמםגםמעברלתקופתהמגבלההנקובהבתקנות.פרקטיקהזאתסותרתאתהתקנות,סו

המחייבותפניהאלהגנזלקבלתאישורמוועדתהשרים.

נתבקשתילהעבירשלושהתיקיםלוועדתהשרים.קשהמאודלכנסאתהוועדה,שנותייבתפקידבחמש

)במהלךההמתנהצירפתיבקשה6132תיקיםקיבלהמענהבספטמברלדוןבשני6134ובקשתימאוקטובר

אלפיתיקיםאוחלקיארכיוןהמדינהובארכיוןצה"ל,נסגרו,ביםאלה.אפשרלהעריךשבחמששנלתיקשלישי(

-היתהב6132ההתכנסותהקודמתלפניתיקים,מבלישוועדתהשריםאישרהולוסגירהאחתמביניהן.

.6110

מן התיעוד שנבדק והוחלט על המשך סגירתו,  111%ב התיעוד המסווג טרם נפתח לציבור; לסיכום: רו

 נסגר ללא סמכות.

:מעמדהגנזושיקולדעתו;נוספותסוגיות.יששלושארכיוניבכךלאתמוהחסמיםהמונעיםפתיחתחומר

סתירותביןחוקיםשונים;ושיפוטערכיכוללזכותהציבורלדעת.

פליגשלגנזישמעמדדהיורהבהליךהחשיפה.בפועל,הדבריםברורים:ליתמאןדיקולדעתומעמדהגנזוש

פחות.

.משרדהביטחון,אינםמתייעציםתיקיםלהתייעץעםהגנזלגביפתיחתמוסדותהמדינההאמורים .3

רביצעמהלךשלהתייעצותלפניכעשור,ומאזלאשוב.לגבימשרדיהחוץוראשהממשלה,ניתןלומ

שמנהלמחלקתהחשיפהבארכיוןהואבאכוחהגנז.לגביכלשארמוסדותהמדינה,אעידשבחמש

)צריךלהודותשכאשרהארכיוןחושףבעצמוהואשנותכהונתימעולםלאהתייעץאיתיאףגורם.

 ממעטלהתייעץעםהגופיםהמפקידים(.

משמשתכיועצתהמשפטיתמעמדושלהגנזמולהמחלקההמשפטיתשלמשרדרה"מ,שנציגתה .6

שלהארכיון:עמדתהשלהיועצתהמשפטיתשלמשרדרה"מהיאכיחובתושלהגנזלהתייעץ

מנתלייצגאתהציבור-בלעדיתעםאנשימחלקתה,ולקבלאתפרשנותםהמשפטית.עמדתיהיאשעל

ני.הגבלתעמדהבענייניפתיחתחומרארכיועלילהתייעץגםעםמשפטניםמןהציבורשישלהם

 ההתייעצותלמחלקההמשפטיתהמשרדיתמעקרתמתוכןאתמעמדהגנזכבעלשיקולדעת.

מהיש(מקבלתמשנהחשיבותבגללשבהסדרהמשפטיהנוהג,איןלציבוראפשרותלדעת6סוגיה) .1

.דריסתהרגל,ואיןמישישמיעאתעמדותיוחשיפההסמךמהמתקבלותהחלטות-עלבתיעוד,

לציבורלפנידיוןבבג"ץהואבאמצעותהגנז.זוהידריסתרגלחלשה,מוגבלת,תלויההיחידהשיש

 לבקרהציבורית.גםפועלושלהגנזאיננונתוןבעמדותיוהאישיותשלהגנז,ו

ואולםבפועלאיןלגנזדרך(.6ראהנספח)ו–כרגעישנוגנזשעמדותיולענייןחשיפהרדיקליותלמדי .4

להביאאתעמדתולכדיביצוע.מהשממחיששגםהפקידהיחידשתפקידולייצגבראשובראשונהאת
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.ההחלטההמעשיתבענייןחשיפתחומרארכיונילציבורהיאהציבור,איןלובעצםסמכויותמעשיות

 1בידיהפקידים,ללאמנגנוןפיקוחאמיתילפניבג"ץ.

ההעברהלוועדתהשריםאינושקוףבפניהאזרחים.ההעברהמעלהאתהנדירשלךהליאפילוה .1

 רמתהמתדייניםמפקידיםלנבחרים,ואולםגםהיאמתבצעתרחוקמבקרהציבורית.

עקרוןהיסודבחשיפתחומרארכיוניהואשבמוקדםאובמאוחרכלהחומרייפתחלציבור;:סתירותביןחוקים

יותר;אולםכולוסופושייפתח.אושנה,ויששייפתחכעבורעשרותרבותשלשנים31ישממנושייפתחכעבור

–)חומריםביטחונייםמסויימיםייתכןשיישארוחסוייםכלעודישראלנמצאתבאותהמלחמהמולאותםאויבים

מבוססתאולםאפילוחומריםאלהצפוייםלהיפתחלאחרתוםהסכסוך(.הסיבהשכלהתיעודסופולהיפתח

הממשללהראותלציבוראתכלהתיעודוזכותהציבורלראותו;וכןעלהסברהשכלדברשהיהפעםעלחובת

םאניאוהבלהמחישאמירהזאתכך:כליסודיאורגישיחדלמלהיותכךבחלוףזמןארוךדיו.בדיוניםשונ

ותרלהחליטהואמהשנ.61-אההיהיהפתוחבמהתיעודשנוצרבמדינתישראלבמאההעשרים,ממשכולו,

.מהייפתחכברכעת

אינםכאלה.ישמספרחוקיםהמחייביםסגירהשלחומרארכיוניללאתאריךפתיחהההסדריםהחוקיים

כלשהו.תיקימערכתבתיהמשפט,לדוגמא.חומרימפקדיאוכלוסין.וכנראהשישעודחוקיםהמתייחסים

בעתחקיקתאותםחוקיםלאחשבועלהצורךהארכיוניארוךהטווח:לחומריםמוגדריםכ"אסוריפתיחה".

ברורמדועבעתביצועמפקדישלהבטיחלאזרחאתשמירתסודיותהנתונים;לאברורששמירתהסודיות

;שנה01-311תחולגםבדורניניושלהאזרח.)במדינותדמוקרטיותרבותמפרסמיםנתונימפקדיםלאחר

 קשיםביותרשיש,בפערניכר(.אלההחומריםהמבו

כךגםלגביחומריבתיהמשפטוכלחומראחרשברורמדועהואמוגןבעתיצירתו,והמחוקקשכחלתת

תאריךתפוגהלשמירה.

אותוהכללחלגםעלנושאים,ולארקעלסוגיתיעוד.הגנתפרטיותושלאדםחיהיאברורה;הצורךבהגנת

עשורברורפחות,וחלכנראהעלפחותנתונים.הצורךלהגןעלפרטיותוחמישיםפרטיותושלמישנפטרלפני

י,איןשנהאחרימותו.להבנת611שנהאחרימותוברורעודפחות,ואיןדרךלהצדיקאתההגנהעלפרטיותו

המשקףעקרוןזה:מהשאסוראסור,ומהשמותרמותר,ומרחקהזמןאיננונחשב.כרגעמנגנון

חשיפתתיעודמסווגדורשתהחלטותערכיות:בהינתןשגילוישלמידעמסויים:ערכיוהאינטרסהציבורישיפוט

עלוללגרוםנזקלביטחוןהמדינהאוליחסיהחוץשלה,מהמשקלהצורךשלהציבורלדעתאתאותםהנתונים,

בושמדיניותהחשיפה.אףהמחיר.אחתהדרכיםלהתמודדעםהצורךלאזןהיאלשתףנציגיציבורבגי-על

חשיפתמידעתפגעלבחוןהאםשיתוףכזהלאקיים.דרךאחרתהיאלשאוףלחשיפההמבוססתעובדות:

.,אובשותףזר,אובשיטתעבודהמודיעיניבמקור

הואלגילוימידעמניסיוני,החששלתחוםהחשיפההבלמ"סית,משקלושלשיקולהדעתהערכיגדל.בעוברנו

צפוייודעמההואלארואה,הואלאומאחרוהציבוראינולאפותחים.השלספקאיןספק,ובמקרגדול

בכךנוטליםלעצמםעובדיהמדינהאתההחלטהמהטובלציבורשיידע,וזאתמבלישלציבורעצמולהתלונן.

לו.מכיווןשהמידעאיננומגיעלציבור,איןדרךלדעתמההאינטרסשהיותשכך,ישמקוםבדיון.

אהלאתרהאינטרנטשלו.המאגרהעלהידושםמאגרשמותקורבנותהשו6114למעטמקרהאחד.בנובמבר

מידעאודותמיליוניאנשים,רביםמהםמישניספובשואה,אךגםמאותאלפיםמהםששרדו,וכןנתוניםכלל

שנה.באתרהיו15ועבר6114לשנת3541אודותאנשיםשהיוקשוריםאיתםלאחרהמלחמה.ביןשנת

משתמשים)רבבותמדייום,גםהיום(.בכלאותהתקופההיועשרות311,111,111-מאזעלייתולמעלהמ

בעתשיחתהמשךעםנציגיידמסיריםאתבקשתם.כמחציתמןהמבקשיםותלהסרתנתוןזהאואחרבקש

ושם,ובמחציתמןהמקריםאכןהוסרוהנתונים.

                                                           
1
היחידשתמךבפתיחתאנשים,כאשראניהייתי35נכחובחדרהשתתפתיבישיבהשלועדתהשריםבפעםהיחידהש

מספריכזהאיננומשקףאתעמדותהציבור.לוניתןהיהלדמייןדיוןפתוחבתיקים,הבדליהעמדותהיוהחומרים.יחס
זוהיהמחשהלכךשההסדרהנוכחיאיננומאפשרדיוןהמשקףאתמלואהאינטרסהציבורי,ורצוילמצואמאוזניםיותר.

 מנגנוןמייצגיותר.
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ףממקרההבוחןהיחידשבוארכיוןישראליהעלהלציבורמידעאישירבקפישהואמשתהאינטרסהציבוריכ

נראהשהאינטרסהציבוריהואנתון.הואשמיליוניאנשיםמבקריםבאתר,וכמהעשרותמבקשיםלהסיר

לגילוי,לאלהסתרה.

יעהשראוילהסתיר,ולבסוף,השיקולהערכיעצמו.העובדהשאדםשכברנפטרלאידעקרואוכתוב:זאתיד

מנתשילדיוהמשכיליםיוכלולהתגאותבאביהםשדחףאותםלהצליחהרבה-למעןכבודו,אואולילחשוף,על

מעברליכולותיושלו)זאתשאלהאמיתיתשנתקלתיבה,ותשובתהפקידיםהיתההפוכהלתשובתהילדים(.

נוראשישלהסתירלעולמים,אואולינתוןםאומללהתאבדמפאתנסיבותחייוהקשות,היאסודדהעובדהשא

)גםכאן,מצאתיסתירהביןעמדתהפקידיםלעמדתאומללות?מנתלצמצם-שראוילהלחברהלהכירעל

צריכהלהישאר–שהיאמחלהככלהמחלות,חשובלהדגיש–תנפשהעובדהשלאדםהיתהמחלצאצאים(.

נסתרתבפנינכדיו,אואולידווקאגלויה?

ההסדרהמשפטיהנוכחיאיננומאפשרדיוןציבוריבשאלותאלה.

אבקשהנחיותכיצדלהתקדםבמכלולנושאיםזה.

בברכה,



דר'יעקבלזוביק

גנזהמדינה

העתקים:שלומיתברנע,יועמ"שמשרדראשהממשלה

נספחים:

6132הנמקתהצורךבהעברתאחריותהחשיפהשלתיעודבלמ"סימןהמפקידלגנז,ינואר .3

6134עקרונותהגנזלענייןחשיפתחומרארכיוני, .6
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6132,ינואר13

ו"תשע,שבטא"כ



 (6131התנעתהליךשינויתקנותהעיון)התש"ע

תקנות הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני ב:ההוראותלפתיחתחומרארכיונילעיוןהציבורנמצאותמבוא

הפתיחהנקראתשם"חשיפה".עקרונותהחשיפהמפורטים.פעולת2111 –המופקד בגנזך(, התש"ע 

 )א(:8בתקנה,וליבתהשיטהמוצגתבסעיף8בסעיף

לעיוןהקהליעשההמפקיד,בהתייעצותעםהגנז,בתוםהתקופההנקובה]...[חשיפתחומרמוגבל

זמתואוהראשונהאובתוםתקופתקצרהיותרשעליהיחליטהמפקידבהתייעצותעםהגנז,בי]...[

;בכלמקרהלאתהיהחשיפהשלחומרמוגבללעיוןהקהל5בהתאםלתקנהעלפיבקשתמבקש

.2בטרםעברבדיקה,אףאםהתקופההנקובהבתוספתהראשונהחלפה

 (.כאן)התקנהבמלואהנמצאת

ההסדרמשיתאתחובתהחשיפהעלהגופיםהמפקידים,ועליהםלהתייעץעםהגנז;בתוםתקופתהמגבלה

 הכתובהבחוקישלקבלאתסיועובדרךלוועדתהשריםשהיאהמוסמכתהיחידהלאשרהארכתחסימה.

עוליתייעודיתלטיפולבחומריםארכיוניים,:זאתחובהכבדה.בארכיוןקיימתמערכתתפמצבהדבריםהנוכחי

ולמיטבאומדננו,משימתהחשיפהבחומריםשעיקרהבעיהבהםהיאהגנתהפרטיותניתנתלביצועבקצב

(תיקיםביוםעבודה.הטיפולבחומריםמסווגיםמסובךיותרואורךזמןרביותר.ללא1ממוצעשלכחמשה)

 ר.מערכתייעודית,הטיפוליימשךאףיות

תיקיםבשנה.בארכיוןהמדינה3,111-בקצבחשיפהשלחמשהתיקיםביום,עובדבמשרהמלאהיחשוףכ

(ועודכמיליוןממתיניםלהרחבתמתקןהאיחסון.סדרגודלשל6,111,111מופקדיםכרגעכשנימיליוןתיקים)

 ורגדלבהתמדה.שנותאדם.בכלשנהנוצריםהרבהיותרתיקיםמאשרנחשפים,כךשהפיג1,111

ישנםמשרדיםשהפקידומעטחומריםבארכיון;להםישפיגורשלעשרותשנותעבודה.משרדיםשהפקידו

הרבהיידרשולהשקיעמאותשנותאדם.

 :ההצעה

ישלתקןאתהתקנה.ראשית,ישלהכניסבההבחנהביןחומרארכיונימסווגבמקור)שמגיעבעיקרממספר

שלהתיעודהמופקד81-81%-ופיםמפקידים(,לביןחומרארכיוניבלמ"סי,המהווהכקטןוידועמראששלג

בארכיוןהמדינה.

לענייןחומרמסווגבמקור,ישלהותיראתההסדרהקייםעלכנו.

לענייןחומרבלמ"סי,ישלהפוךאתהסמכויותכךשמישיבצעאתהחשיפהיהיההגנז,כלומרעובדיארכיון

ההיוועצותתהיהעםהגופיםהמפקידים.המדינה,וחובת

 :נימוקיההצעה

                                                           
2
הטכסטהמלאהוא:

לעיוןהקהליעשההמפקיד,בהתייעצותעםהגנז, ,סוגשצוייןבטורא'לתוספתהראשונהחשיפתחומרמוגבל,לפיה

בתוםהתקופההנקובהבטורב'בתוספתהראשונהאובתוםתקופתקצרהיותרשעליהיחליטהמפקידבהתייעצותעם
גבללעיוןהקהלבטרם;בכלמקרהלאתהיהחשיפהשלחומרמו5הגנז,ביזמתואועלפיבקשתמבקשבהתאםלתקנה

.עברבדיקה,אףאםהתקופההנקובהבתוספתהראשונהחלפה

http://www.archives.gov.il/wp-content/uploads/2016/03/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F_2010.pdf
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ניתןלחלקאתהנימוקיםלשיקוליםשליליים,המתמקדיםבסיבותלאלהשיתאתהחובהעלמשרדים,

ולנימוקיםחיוביים,מדועכןלהעביראתהחובהלארכיון.

 :נימוקים שליליים

 יודעיםעלהחובההכבדהשהוטלהעליהם.הגופיםהמפקידים,כלומרכלמוסדותהמדינה,כללאינם .3

 איןבמוסדותהמדינהעובדיםהמוכשריםלביצועהמשימה. .6

 נציבותשירותהמדינהאיננהמכירהכללהגדרתתפקיד"חושף",למעטבארכיוןהמדינה. .1

 איןתקניםלביצועהמשימהבשוםמוסדמדינה. .4

פתיחהשל-"סיישרקעילהאחתלאיאיןבמוסדותהמדינהמומחיותלביצועהמשימה.בתיעודבלמ .1

 תיעודארכיונישהגיעמועדפתיחתו,והיאעילתהגנתהפרטיות.

 המומחיותהנדרשתאיננהבליבתהמומחיותשלאףמוסדמדינה. .2

בארכיון.חשיפתותחייבהשבתולגופיםהמפקידים,הפרדת–בהגדרה–החומרהופקדנמצאפיסית .0

הלאבעייתיים,והחזרהלארכיוןשלהתיקיםהמופרדים.הליךהחלקיםהבעייתייםמןהחלקים

 שיגרוםבוודאותלאובדןתיעוד.

מנתשהחלטות-כפייתהמשימהעלמוסדותהמדינהתחייבהכשרהאחידהלכלהעוסקיםבכך,על .8

 החשיפהתהיינהעקביותוברותהגנהבפניפניותלבג"ץ.

נייניםמהותיביןהצורךלהפקידתיעודבעלערךכפייתהמשימהעלמוסדותהמדינהתיצורניגודע .5

(מחד;ומאידך,ככלשיופקד3511היסטוריבארכיוןהמדינה,כפישנקבעבחוקהארכיונים)תשט"ו

 יותרתיעוד,כךתגדלמעמסתהחשיפה.

כפייתהמשימהעלמוסדותהמדינהמייצרתניגודענייניםנוסף,ביןזכותהציבורלדעת,המחייבת .31

נרחבתשלכלתיעודשאיןהצדקהמלאהלהותירוסגור,לביןעובדיהמוסדותשייתכןשירצופתיחה

 להגןעלעצמםאוקודמיהםמפניתכניםמביכיםשיימצאובתיעוד.

מאחרורובהתיעודנוצרלפנישניםרבותואףעשרותשנים,איןבמשרדיםבקיאותבנסיבותהיווצרות .33

 התיעודוהקשריו.

למ"סיהשתרבבמידעמסווג,ביןשהיהמסומןוביןשלא.איןבמשרדיםהמפקידיםישובתיעודב .36

יכולתלזהותתיעודזהובוודאילאלשקולאתשיקוליהחשיפהשלו.הותרתהבדיקהבמשרדים

המפקידיםתגרוםלפתיחהלאמודעתשלמידעמסווג,אולחלופיןלחסימהשלמידעמסווגשאין

 בעיהלפתוחאותו.



 :וקים חיובייםנימ

ארכיוןהמדינה,שחובתומומחיותוושאיפתוהואלהעמידאתהתיעודלרשותאזרחיהמדינה,הוא .31

 הגורםהממשלתיהיחידשישלורצוןלקדםאתחשיפתהחומר.)מכתבזההואהמחשהלכך(.

 בכך.ארכיוןהמדינהמעונייןליטולעליואתהמעמסה,היכןששארהממשלאיננומעונייןלעסוק .34

ארכיוןהמדינהעומדממילאבחזית,כאשרפניותמןהקהלומיצויהליכיםלקראתפניותלבג"ץבעניין .31

 זהמופנותתמידאליו.

ארכיוןהמדינה,בהיותוהגורםהיחידהרואהאתכלסוגיהחומריםותכניהם,הואבעליכולת .32

(עקבייםעלכלסוגיפוטנציאליתלפתחתורתחשיפהעקביתשתביאלפתיחה)והמשךסגירה

 התיעוד.

 החומרנמצאכברברשותושלהארכיון,מהשמקלעליואתהטיפולבו. .30

ותייחודיות,הכוללותאפשרותלסריקהשלכלתיעודמבוקש,וביצועתילארכיוןישיכולותתשתי .38

 חשיפהעלגבהסריקה,דברהחוסךטיפוללוגיסטימסובך.

תהסתרהממוקדתשלמיליםבודדות)שמות,לדוגמא(,תוךהמערכתהמיחשוביתשבארכיוןמאפשר .35

פתיחתשארהמידעבפניהציבור.אפשרותזאתמבטיחהשהציבוריראהכמעטכלתיעודגםכאשר

ישבומידעפרטי;בהעדרהמערכת)כלומר,בכלהמשרדיםהמפקידים(,החשיפהתתבצעבמקבת

 הםמידערגיש.ולאבאיזמל,ותיקיםרביםייסגרופשוטכיישב
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מערכותהארכיוןמתוכננותכךשניתןיהיהלקייםבהןמערכתמידעומאגרהחלטותשבהןניתןיהיה .61

לשמראתסךכלההחלטותהממוקדותוהעקרונותשבהןטמוןהמענהלשאלותשעלהעוסקים

 בחשיפהלהתמודדאיתן.

ייעודי,עםכלworkflow-גבסריקותבמערכתהארכיוןמאפשרתעבודהב-ביצועהחשיפהעל .63

 יתרונותהמעקב,תיעודההחלטות,בקרתאיכותוכו.

ביצועהחשיפהבמערכותשלהארכיוןיכולהלהתבצעבמהירות,מבלילכפותזמניהמתנהעל .66

 האזרח.

מאחרורובהתיעודשטרםנחשףנוצרלפנישניםרבות,דווקאבארכיוןהמדינה,ארגוןשעוסק .61

 להיכרותגדולהיחסיתעםההקשרשלתוכןהתיעוד.בהכרתהעבר,ישסבירות

ישבארכיוןעובדיםשזאתמשימתםמבחינתהגדרתתפקיד)נציבותשירותהמדינה(ותקנים)אגף .64

 התקציבים(.

בארכיוןהמדינהישמחלקהשלמומחיחשיפהלתיעודמסווג.שילובםבמנגנוןהחשיפההבלמ"סית .61

 מאפשרתזיהוימידעמסווגבתוךהחומרהבלמ"סוטיפולוהנאות.

 



רשם:דר'יעקבלזוביק

 

 גנזהמדינה
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 6134,אפריל31

ד"תשע,ניסןג"י

 שיקול דעת בחשיפת תיעוד ארכיוני

 המדינהעמדת גנז 

הקדמה:

העיוןקובעיםתקופותהגבלהשבהןאיןחובהלפתוחתיעודארכיונילעיוןנותקחוקהארכיוניםות

ציבורי.לאחרתקופתההגבלהישלפתוחאתהתיעוד,אלאאםכןהמפקידשכנעאתגנז

המדינהשישטעםלהאריךאתסגירתהתיעוד,והגנזשיכנעבכךועדתשרים.

בעהגנזאתהפרשנותלעילותההגבלהשהואינקוטבהבעתשיקולו.במסמךזהקו

:המסגרתהחוקית

(קובעכי"כלאדםרשאילעייןבחומרהארכיוניהמופקדבגנזך,3511חוקהארכיונים)תשט"ו

(שםנקבעשמניעתהעיון6)א((.בסעיף)31אךאפשרלהגבילזכותזאתבתקנות")סעיף

בביטחוןהמדינהאוביחסיהחוץשלהמדינה]...[ומטעמיםשלתהיה"מטעמיםשלפגיעה

6131-פגיעהבצנעתהפרט".תקנותהארכיונים)עיוןבחומרארכיוניהמופקדבגנזך(,תש"ע

הם,ו3583-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"אמעדכניםאתנושאהגנתהפרטיותבהתאםל

תיעודשיכוללגרוםנזקכלכלי,אומוסיפיםשמותר)אבללאחובה(להימנעגםמפתיחהשל

((.3-6)ג()8לפגועבהגנתהפרטיותשלמישנפטר)סעיף

ממועדיצירתהתיעודועדתוםתקופתההגבלההאחריותעלהפתיחההיאשלהגוףשהפקיד

אתהתיעוד,תוךהתיעצותעםהגנז.ממועדתפוגתההגבלהכמפורטבתקנותהעיון,הגנזהוא

)ד((.8מנתשהואיפנהלוועדתהשרים)תקנותהעיון,סעיף-וישלשכנעאותועלהגורםהמוביל,

ארכיוןצה"להואשלוחהשלארכיוןהמדינה,ומעמדהגנזבשניהארכיוניםזההלענייןזה.

:בעייתהפרשנות

פתיחתתיעודהןסבירות,וקיימותבמדינותדמוקרטיותרבות.האדםהסבירמבין-העילותלאי

חייבתלשמורלעצמהסודותבנושאיביטחוןויחסיחוץ,ושאסורלהלהראותאתהמידעשמדינה

האישיאודותהאזרחיםהמצויבידה.אלאשבמעברביןהעקרוןלמעשהישכרנרחבלפרשנות

סובייקטיבית:מהפוגעבביטחוןבמדינהומהלא?מתיגילוימידעאודותמעשיםשקרומסוכן

דילחזקאתהחוסןהדמוקרטישלציבורהנושאבאחריותלמעשיםאולמדינהומתיישבוכ

מבקשללמודמןהעבר?

:הרקעהפילוסופי

היהשישלהתייחסלעולם38-הרעיוןהמרכזיבהתגבשותתפיסתהעולםהמשכילהבמאהה

כפישהוא,ולאלמהשמתוארבכתביקודשאומסורותעתיקות.הכרתהמציאותקודמת

ותה;התנגשותביןעובדותאמפיריותלאמונות,דעותאומשאלותלבכופהעללהבנתהולפרשנ

האמונות,הדעותאומשאלותהלבלהתאיםעצמן.פריצתדרךרעיונותזאת,שהיתהמהפכנית

לשעתה,היאהמסדשעליובנויהעולםהמודרני:המדעוהרפואה,הכלכלהוההנדסה,

הפסיכולוגיהוהפוליטיקה.

מנתלהחליטבמי-שהאזרחיםזקוקיםלמידעאמפיריעלאיןמשטרדמוקרטי,ולארקבגללללאהבנהזאת

לתמוךבבחירות.הםגםעלוליםלהידרשלהגןעלמדינתם,וחובתםלהביןעלמההםמגינים.במאההעשרים

ות.(היומקורכוחחיונילמדינותהדמוקרטיaccountabilityחיטוטבעברודרישתאחריותיות)הוכחש

עקרוןההתיישנות:



11 / 11 
 

ביןהצורךבשקיפותמלאהמחד,לביןהגנתסודותהמדינהוהאזרחמאידך,נפתריםבחוקכעקרון,המתח

ידיקביעתתקופותההגבלה.למוסדותהמדינהועובדיהםניתנתשהותשבה-הארכיוניםובתקנותהעיוןעל

וד.בבואנולשקולהארכתהגבלהישלוודאהנושאיםמתיישניםומתקרריםלפנישהציבורמקבלגישהלתיע

שהטיעוניםלכךהםחזקיםבמיוחד,וגובריםעלמשךהזמןשעבר.

 הארכת תקופת ההגבלה של תיעוד מטעמי ביטחון המדינה:

:טיעוניםביטחונייםראוייםלהארכתהגבלה .3

 מידעאודותמערכותנשקקיימות; .3.3

 מידעאודותשיטותפעולהקיימות; .3.6

 נייניםמודיעינייםשטרםהתיישנו;מידעאודותע .3.1

 מידעאחרשגילויועלוללהשפיעלרעהעליכולותמבצעיותקיימותאועתידיות; .3.4

מידעאחרשגילויועלולליצורסכנהמיידיתקרובהלביטחוןהמדינה,ברוחהוראותהעבודהשל .3.1

 הצנזורההצבאית.

 

 :שיקוליםביטחונייםלאקבילים .6

 רית;ניסיוןלהסתיראמתהיסטו .6.3

 ניסיוןלהשפיעעלדיוןציבורי; .6.6

 ניסיוןלמנועאולצמצםביקורתציבורית; .6.1

 ניסיוןלמנועמבוכה. .6.4

 

 :שיקולירוחבנוספים .1

ראייתהתמונההכלליתיכולהלפעמיםלגבורעלהנזקמגילוינקודתי;ישלהימנעמסגירתתיעוד .1.3

 כאשרהסגירהפוגעתבאפשרותלהגיעלראיהכוללת.

הבנתהמגמהההיסטורית.ישלהימנעמסגירתתיעודכאשרהסגירהפוגעתכךגםלעניין .1.6

 באפשרותלהגיעלהבנתהמגמהההיסטורית.

 איןלהאריךסגירהשלתיעודכאשרתיעודאחרעםתוכןדומהכברנפתח. .1.1

 ישלבררהאםהסתרתידיעותעלולהלעודדהמשךהתנהגותלאנאותה. .1.4

מלמדעלההיפךמןהתמונההכוללת.דוגמאממחקריושלפרופ'הסבר:ישמקריםשבהםתיקמסויים

בנימוריס,שמצאתריסרמקריםשלאונסנשיםערביותבידיחייליצה"לבמלחמתהשחרור.כלמקרה

היהפשע.ואולםמאחרוהואראהאתמכלולהתיעוד,הואיכולהיהלומרשהתופעההיתהנדירהויוצאת

זהמספרנמוך61-לחמהשנמשכהשנהוחציבשנותהארבעיםשלהמאההדופן:תריסרמקריאונסבמ

כךתוקנה:המכלולמספרסיפורשונהמן-יחסית.כךגםכאשרתיעודישןמעידעלהתנהגותבזויהשאחר

התיקהבודד.

:הארכת תקופת ההגבלה של תיעוד מטעמי מדיניות חוץ

 :טיעונימדיניותחוץראויים .4

 זרים;חששלפגיעהבגורמים .4.3

 מניעתאפשרותלהמשךפעילותסודית; .4.6

,)ככלשהזמןעוברחששלגילויעמדותשלנושאיםונותניםבשיחותמדיניותשטרםהסתיימו. .4.1

 טיעוןזהייחלש,והצורךבדיוןציבורימושכליגבר(.



 

 :עילותמדיניותחוץלאקבילות .1

 (לעיל.6כלהעילותמסעיף) .1.3

ץשבינתייםאינםאויב)בריטניהבתש"ח(אואינםקיימיםמידעאודותמדינותאוגורמיחו .1.6

 )יוגוסלביה(,אלאכאשרישסכנהלפגיעהבגורםקיים.
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 לעיל.1:כמובסעיףשיקולירוחב .2

:הגבלת תיעוד מטעמי הגנת הפרטיות

 :עילותלהארכתהגבלהמטעמיהגנתהפרטיות .0

שנה01-חייםאףשעברויותרמאנשיםהזכאיםלהגנתפרטיותוהמתואריםבתיעוד,עדיין .0.3

 מהיווצרותהתיעוד.

 תיקיאימוץ. .0.6

 

 :עילותהגנתהפרטיותלאקבילות .8

 ידיבעלתפקידבעתמילויתפקידו,גםאםהואעדייןחי;-הפעילותהמדווחתבתיקנעשתהעל .8.3

 מידעאודותאדםשנפטר,שעדייןהיהרגישבשניםהראשונותלאחרפטירתו; .8.6

 ידיהשחרתשמות.-והציבורילאייפגעעלתיקשערכוהמחקריא .8.1

 

 :שיקולירוחבנוספים .5

 רגישותבהגנתהפרטיותיורדתעםהזמןוהחשיבותהמחקריתעולה; .5.3

 רגישותהיאענייןסובייקטיבי.מידעשהאחדרוצהלהסתיר,השנירוצהלפרסם; .5.6

 מחילה,שיכחהופרספקטיבהמצמצמיםאתהענייןבמהשהיהפעםמסעיר; .5.1

 השניםשלבנימשפחהוחבריםמצמצמיםאתהרגישותשלמהשהיהפעםפרטי;מותםעם .5.4

התבגרותםשלדורותאחריםמגבירהאתהצורךלפענחבאמצעותתיעודאתמהשפעםניתן .5.1

היהלבררבשיחה.



ה,רכבב



דר'יעקבלזוביק

גנזהמדינה



 


