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 .'אה לך על תשובתך הזריזה למכתבי בעניינו של מר אני מוד .1

 לפני 'אבשיחה טלפונית שקיים מר , כאמור במכתבי שבסימוכין: מכתבך הותיר אותי נבוך .2

והנה . כי הוועדה שאמורה לדון בעניינו עדיין לא התכנסה, צור' כחודשיים אמרה לו גב

  . 2008 פברואר  עוד בחודש וזאתשהוועדה התכנסה גם התכנסה, ממכתבך מסתבר

ומכאן אני מניח שהיא או נציג מטעמה השתתף , צור כמרכזת הוועדה' כידוע משמשת גב .3

 שהוועדה עדיין לא 'אועל כן לא ברור מדוע מסרה למר , בדיוני הוועדה מחודש פברואר

 . בקשתו עדיין לא נדונהשהתכנסה ו

ת מה שמתחייב מכללי  הוועדה מקיימת אהייתהלו ,  נפתרתהייתהדומה שאי בהירות זו  .4

 מודיעה הייתהו,  שמסדירה את עבודתה,59.140' ט מס"מנהל תקין ואף מהוראות משהב

 . זו ניתנה על ההחלטה בסמוך לאחר ש'אלמר בכתב 

בקשתו , ודוק. 'אעדיין לא ברור מה הנימוקים שבגינם נדחתה בקשתו של מר , מעבר לזאת .5

 בעיקר מדיניות רכש וקשרים פנימיים בין – התייחסה באופן כללי לנושא מחקרו 'אשל מר 

זמנה של ההחלטה האם . ולא כוונה למסמכים מסוימים, התעשייה לבין מקבלי ההחלטות

 .  יבקש לחשוף מסמכים מסוימים'אלחשוף מסמך כזה או אחר אם לאו יגיע בעת שמר 

ה הפנילנימוק להחלטה לדחות את הבקשה צריך להיות מפורט הרבה מעבר , בכל מקרה .6

בסעיף " באופן כללי"כאמור (כללית לצורך לשמור על ביטחון המדינה ועל יחסי החוץ שלה 
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להבדיל מהמידע החסוי , הקריטריונים והפרקטיקות של החיסיון .)ךבהאחרון למכת

 כפי שהטיב לתאר .חייבים להיות גלויים ונתונים לדיון ציבורי ולביקורת שיפוטית, עצמו

 : לפני כשלושים שנהיצחק גלנור עוד' זאת פרופ

"Government secrecy must be justified as a deliberate act to protect 

the public by withholding information. One important public interest 

that the government may be expected to protect is the ability to find 

out what government is doing to advance the public interest. We need 

publicity in order to find out whether secrecy is justified. … Matters 

become further entangles because, in exercising their privilege to 

conceal those who govern may be motivated by reasons other than 

protecting the public." (Itzhak Galnur, (ed.) Government Secrecy in 

Democracies, (New York, 1977) 277). 

מדוע לא קיבל , ולחלופין תנחה את הוועדה לעשות זאת, על כן אודה לך אם תוסיף ותפרט .7

 מדוע נמסר לו ,2008 ואר הודעה בכתב על ההחלטה שתקבלה בעניינו עוד בפבר'אמר 

, כן אודה לקבלת פרוטוקול הדיון. מה הנימוקים לדחיית בקשתוו, נסהשהוועדה טרם התכ

  . שחשיפתם עלול לפגוע בביטחון המדינה , בהשמטת אותם חלקים–במידת הצורך 

  

  

 

  

  , בכבוד רב ובברכה

  

 ד"עו, וק'אבנר פינצ

  

  : העתקים
 ל ומערכת הביטחון"הממונה על ארכיון צה, מיכל צור' גב
  יועצת המשפטית משרד ראש הממשלהסגנית ה, יעל כהןד "עו
  צים"מחלקת הבג, ד דנה בריסקמן"עו
  לשכת היועץ המשפטי למערכת הביטחון, ד ישי יודקביץ"עו

   'אמר 


