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ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
תל-אביב

     7380534  בפקס 

שלום רב, 

ושיהוי מתמשך בטיפול בבקשות הנדון: בארכיון בשל תקלת מחשב  עיון   מניעת 
חוקרים מורשים ובחשיפת מסמכים

 אני מברך אותך על מנוייך לתפקיד, ומאחל לך שבמהלך כהונתך תצליחי לשים דגש מיוחד על.1

 מילוי ייעודו של הארכיון כמרכז מחקר ומידע בנוסף על היות ספק שירותי מגנזה למערכת

בצורה קשה את תקלות, שמגבילות  בסימן  נעשית  אליך  פנייתי הראשונה   הביטחון. לצערי 

עבודתם של חוקרים הנזקקים לשירותי הארכיון. 

  בארכיון צה"ל נמשך זמן רב ובלתי סביר בשל מיעוט המשאביםתהליך החשיפה של תיקים.2

 שמקצה משרד הביטחון לצורך כך. כזכור, תהליך חשיפת המסמכים נקבע בזמנו כדי להביא

 לקיצור תקופת ההגבלה, ואולם כיום רובם המכריע של התיקים, שעברו את תקופת ההגבלה

 הרשמית (חמישים שנה), עדיין אינם עומדים לעיון הציבור. קודמתך בתפקיד, גב' מיכל צור,

 הסבירה לפני כשנה, ש"צוות החשיפה בארכיון צה"ל משרת גם את מערכת הביטחון, שמהווה

 לקוח 'כבד מאוד' של הארכיון" והוסיפה, ש"שינוי משמעותי בחשיפת התיעוד בארכיון צה"ל

 אודה לעדכון האם בתקציב השנה הבאהיכול לחול רק אם יוקצו משאבים נוספים לחשיפה." 

 אכן הוקצו לארכיון המשאבים הנדרשים ל"שינוי משמעותי" כאמור, ומתי – על פי תוכניות

.1959העבודה של הארכיון - צפויה להסתיים חשיפתם של התיקים מהתקופה שעד לשנת 

 " ממתינים למענה מזהחוקר מורשהקרוב למאה חוקרים, שהגישו בקשות לקבלת מעמד של ".3

 חודשים ארוכים - חלקם אף למעלה משנה וחצי. אני מקווה שמשרד הביטחון הצליח לפתור

 את המחלוקות הפנימיות, שמנעו את כינוס הוועדה הדנה בבקשות, אך למותר לציין שבכך אין

החוקרים.  של  הכואבת  לבעייתם  ארוכה  משום  יסתייםעדיין  מתי  תודיעני  אם  לך   אודה 

. הטיפול בכל הבקשות הממתינות לאישור

 מזה שבועות ארוכים מנועים חוקרים מלבצע מחקר בארכיון בשל תקלת מחשב מתמשכת..4

 אודה לך אם תודיעני מה פשר תקלת המחשב, שמשבשת נדבך כה מרכזי בתפקוד הארכיון,

. וככל שעד שזו עדיין לא נפתרה - מתי היא צפויה להיפתר
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