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  , שלום רב

  )עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(טיוטת תיקון לתקנות הארכיונים    :הנדון

  7.10.2008 מיום 218433D מכתבך, 4.8.2008מכתבי מיום     

. באיחור מה אני מודה לך על תשובתך העניינית והמפורטת להערותיי לטיוטת התקנות שבנדון .1

  .עומס עבודה אתייחס רק בקצרה למספר נקודות שעלו במכתבךבשל 

אך לפחות ,  איני מתעלם מהצורך בהתייעצות עם המפקידים–  והמפקידיםלעניין מעמד הגנז .2

כמעט תפקיד ומותיר לגנז ,  הביטחון מרכז המפקיד בידיו סמכויות יתרבמקרה של מערכת

 המפקידים אינם רואים אל נגד עיניהם את זכות שכל ,ככל שהשתמע ממכתבי. פורמאלי

של כל דרך התנהלותם את דיי שאיני מכיר במיוחד כיוון , אני חוזר בי, הציבור לדעת

כאלה שאפילו אינם טורחים ישנם משלה כי בין משרדי המ, יחד עם זאת אציין. המפקידים

 . שהיה צריך להגיע זה מכבר לגנזך, ומותירים בידם חומר, לעצמם מעמד של מפקידלרכוש 

במסגרת ההתדיינות (צ " הודעת המדינה לבג– "מבקש"ב" מורשה"לעניין החלפת הגדרת ה .3

וסד החוקר  מביטולעל בישרה ) ל"הממונה על ארכיון צה'  גורנברג נ2467/05צ "בתיק בג

 . המורשה ולא על שינוי ההגדרה שלו

  ידוע לי שגנזך המדינה פועל לתת מענה מהיר וענייני לחוקרים ולפונים – לעניין החשיפה .4

 ,נוספיםמכשולים ביורוקרטים והחשיפה האיטית . ל"מה שאינו נכון לגבי ארכיון צה, אחרים

שבו , המחסור במשאבים . את כוונת החקיקה הראשית מסכלים,החוקריםשמקשים על עבודת 

מתייחס ש,  משרד הביטחוןהחלטה מודעת שלהוא פרי , תולה הארכיון את המצב הבלתי נסבל

ל בראש וראשונה כאל מגנזה ואינו טורח להקצות את המשאבים הדרושים כדי "לארכיון צה

בתהליך של  את זכות העיוןשהתנה , שמתקין התקנותהדעת נותנת . למלא את ייעודו כארכיון

הכשלים עם עתה יתמודד , מתוך כוונה לקצר את תקופות ההגבלה, יש לזכור, וזאת, חשיפה

  . דבר המחוקקולא כל שכן את , שאלה לא יסכלו את מטרתוידאג ו, שהתגלו ביישום הוראותיו

ת לפרסם ברבים א אודה לך אם תתייחסי לבקשתי – לעניין המשך הליכי התקנת התקנות .5

ולא כל שכן לפני  (מועצת הארכיונים העליונה לפני שזו תועבר לאישור טיוטת התקנות

 .יוכל להתייחס אליה, על מנת שכל מי שחופש המידע והמחקר קרובים לליבו) חתימתם

  

  , בכבוד רב ובברכה

 ד"עו, וק'אבנר פינצ                :העתקים
  ים העליונהר מועצת הארכיונ" ויוגנז המדינה, ר יהושע פרוינדליך"ד
  צים "מחלקת הבג, ד דנה בריסקמן"עו
  משרד המשפטים, מינקה-ד לירון אדלר"עו


