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 . ראש שירות הביטחון הכללי1 :המשיבים
 . גנז המדינה2

 ב"כ ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה ע"י 

 למתן צו על תנאיעתירה 

 :טעם וליתן לבוא להם והמורה למשיבים המופנה תנאי על צובית המשפט הנכבד מתבקש להוציא 

 למניעת חתרנות מדינית במעברות( דאז .ב.ש)פעילות השב"כ  לעמדוע לא יחשפו חומר ארכיוני  א. 

סיכול הקשורים לאירועי ופעולות דוחות מעקב, האזנות, לרבות , 1950-1959בשנים 

 .סאליב״ ואדי ״מרד

", אשר הותקן שנה 50ם, בחלוף נוהל מיוחד לחשיפת חומר ארכיוני מסוי"את מדוע לא יפרסמו  ב. 

נוהל )להלן: " 2010-, תש"עתקנות הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(בהוראת 

ומדוע לא יחשפו על פיהם באופן יזום חומרי ארכיון  ," בהתאמה(תקנות העיון" ו"החשיפה המיוחד

 .1969עד לשנת שנוצרו  1 המשיבשמצויים ברשות 

שנוצרו עד לשנת ו 1המשיב שמצויים אצל מדוע לא יבדקו ויחשפו באופן יזום את כל חומרי הארכיון  ג. 

תקופת ההגבלה הקבועה לגביהם בתקנות יום היווצרם, דהיינו לאחר שתמה משנה  70בחלוף  1949

 העיון.

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_363.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_363.htm
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במסגרת . וללמוד את עברנו כחברה וכמדינה עתירה זו עניינה חופש המידע והזכות החוקתית לדעת

בדיכוי המחאה )הש.ב. דאז( עבודת מחקר ביקש העותר לעיין בחומרי ארכיון על מעורבות השב"כ 

הנמקה  .המדינה" ביטחון על הגנה של "מטעמיםנדחתה החברתית של עולי ארצות המזרח. בקשתו 

כללי בסירובו הגורף לחשיפה של תמציתית ולאקונית מעין זו, שמשמשת את שירות הביטחון ה

 תיעוד היסטורי, מנוגדת לדין. 

הוא כפוף להוראות  2010מאז אדרבא, . מחובת השקיפותהשב"כ פטור אין חומר ארכיוני בכל הנוגע ל

ובסוף לפי בקשה,  במהלך "תקופת ההגבלה" –חומרי הארכיון ייחשפו , שלפיהן בחקיקה מפורשות

יגים שמוכרים לנו מחוק חופש המידע: אלא אם מתקיימים טעמים חר –באופן יזום התקופה 

של  יזומהחשיפה להיחידות הביטחוניות גם הצטוו לגבש נוהל יתרה מזו, . ביטחון, פרטיות וגו'

 . גם הוראה זו לא בוצעה עד היום.תקופת ההגבלהשל  בעיצומה -שנים  50בתום חומרי ארכיון 

בדיכוי המחאה המזרחית במעברות בפוליטיקה הפנימית או "כ בקש ללמוד על מעורבות השבממי ש

ארכיון השב"כ נותר סגור ומסוגר, וכפי שהזהיר גנז . תקל מיד בחומה בצורהנאו בעיירות הפיתוח 

 ".פעם-המדינה היוצא "במצב הדברים הקיים אין כל סיכוי שרוב החומר הארכיוני יפתח אי
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 הצדדים לעתירה א. 

רילנד, קולג' פארק. יהדות באוניברסיטת ממרצה בכיר להיסטוריה ולימודי  העותר, ד"ר שי חזקני, הוא .1

יהודי ארצות ערב בעבודת המחקר וההוראה שלו הוא מתמקד בסכסוך הישראלי פלסטיני, ובקליטת 

 מזרח בישראל.הו

העותרת, האגודה לזכויות האזרח בישראל, הינה ארגון זכויות אדם, העוסק בקידום זכויות האדם  .2

  זכות לחופש מידע בגנזך המדינה.לרבות חופש הביטוי וה בישראל ובשטחים

. בין יתר תפקידיו 2002-חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"בהוא ראש השב"כ, הפועל מכוח  1 המשיב .3

 והכול כמפורט, "מהווה שלוחה של גנזך המדינה, ה""ארכיון השב"כבתפקיד "מנהל המשיב  משמש

 . (7ע/ונספח  17 ')פס להלן

קיום הוראות על ומפקח  1955-חוק הארכיונים, התשט"והוא גנז המדינה, שמתמנה לפי  2המשיב  .4

 . בשב"כ 1השונים, ובכלל זה בשלוחת הארכיון שמנהל המשיב  במוסדות המדינההחוק 

 סאליבמהומות ואדי בהשב"כ במעברות ו מעורבותארכיון על ה. חומרי ב

 

 ,, התפרעובחיפה לרחובות הדר הכרמל הסמוכה פרצו עשרות מתושבי שכונת ואדי סאליב 1959ביולי  .5

השכונה  . רוב תושבימפא"י ומועצת הפועליםמפלגת ופגעו במועדונים של  ראווה ומכוניתהציתו חלונות 

המוחים  קיפוח.תחושות קשות של מצוקה ועל רקע פרצו וההתפרעויות צפון אפריקה היו עולים מ

יטחון תעסוקתי, דיור נאות, ביטוח בריאות, חינוך חינם ושירותי רווחה לנזקקים. בדרשו, בין היתר, 

שבע, -לבארבימים הבאים התפשטו המהומות  למיגור ההפליה.ועדה ציבורית שתוקם  ,דרשו עוד

  ליישובים נוספים שבהם היו ריכוזים של עולים מצפון אפריקה.העמק ו-למגדל

אם יוצאי צפון אפריקה נוהגים ", הזהיר שר המשטרה, "זה מתחיל להשפיע על החוצפה של הערבים" .6

בהרבה  המוסדות השלטון חרגתגובת " בכפפות משי, מדוע להם אסור?בצורה כזו, ונוהגים אתם 

על מעצרי מנע, העידו תושבי הוואדי , ווהמחאה דוכאה ביד קשה מהנחוץ כדי להשיב את הסדר על כנו

ההחמצה הגדולה של הדמוקרטיה הישראלית:  ,דהאן כלב הנרייט. ואלימות משטרתיתפושים ללא צווים חי

ואדי סאליב: יפעת וייס, ; (2009), המכון הישראל לדמוקרטיה רשת של מחאת ואדי סאליבהזיכרון הטראומטי במו

Jewish Conflict in Israel:-IntraShalom Chetrit,  Sami ; 116-111, 95 ,67-66 ’(, עמ2007, ליר-מכון ואן) הנוכח והנפקד

67-p. 62 )London: Routledge, 2010( Jews Jews, Black White ; 2.8.1959פרוטוקול ישיבת ממשלה מיום).  

נגד מה שהוגדר כ"חתרנות" פוליטית ובין היתר עסק  )הש.ב. דאז(השב"כ במשך שנים ארוכות פעל 

העולים מארצות המזרח. במסגרת עבודתו  יוביישובבדיכוי המחאה שהתעוררה במעברות, בשכונות 

המחקרית ביקש העותר לעיין בחומר ארכיוני הנוגע לפעילות זו. בקשתו נדחתה בנימוק של "פגיעה 

יטחון המדינה". זוהי ההנמקה התמציתית והלאקונית שבה נוקט השב"כ כלפי כל בקשה לחשוף בב

 חומר ארכיוני שברשותו, לרבות תיעוד הפעילות נגד "חתרנות" פוליטית וחברתית. 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p220k4_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/028_001.htm
https://www.idi.org.il/articles/5474/
https://www.idi.org.il/articles/5474/
https://www.vanleer.org.il/he/node/552
https://www.routledge.com/Intra-Jewish-Conflict-in-Israel-White-Jews-Black-Jews/Chetrit/p/book/9780203870358
https://www.routledge.com/Intra-Jewish-Conflict-in-Israel-White-Jews-Black-Jews/Chetrit/p/book/9780203870358
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068031be30/File/0b07170680348357/Item/09071706803486cb
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מנת  על מנהיג "ליכוד יהודי צפון אפריקה" – מנהיג המרד דוד בן הרושמי שסומן כדגש מיוחד הושם על  .7

עלה בישיבה  יו"ר "ליכוד יהודי צפון אפריקה", ,שמו של בן הרוש״לנטרלו מפעילות בריונית חוזרת״. 

אמר מפכ"ל ", ואדי סאליב יש יד בוחשת מקומית, זה בן הרושוב: "21.7.1959שקיימה הממשלה ביום 

מטפלת שגם מפלגה מסויימת לידו עוד שניים שלושה אנשים... אני שומע כרגע " המשטרה והמשיך:

 …" הוא עושה משהובפגישותיו במקומות " - מנחם בגיןחה"כ . השר לוי אשכול חשד ב"בעניין

… זהאינני בטוח, שכל המפלגות בוחשות בעניין "המשפטים, פנחס רוזן, הציע לברר את העניין:  שר

. אם דבר זה לא נעשה עד הז ש.ב. יש מודיעין, יש מודיעים שיכולים קצת לברר דבר-ללמשטרה או 

ר' עוד:  ;אתר ארכיון המדינה 46-ו 41, 12 'עמ, 21.7.1959פרוטוקול ישיבת ממשלה ) זאת"עכשיו, צריך לעשות 

 .(13.2.2014 הארץ", מה באמת חשבו האבות המייסדים של המדינה על המזרחיםויץ "גידי ו

 

 במניעת" למשטרההארגון  סייע 50-ה בשנות כפי שהשב״כ עצמו אישר בפרסום רשמי למחצה,ואכן,  .8

, החדשים העולים בקרב וכלכלי עדתי קיפוח על הממשלה נגד שמחו, המעברות תושבי של סדר הפרות

איתן גלזר, "משירות אלמוני לשירות ) "הקומוניסטים בעיקר, אופוזיציה גורמי ידי על בנקל הוסתו ואשר

  .(42 (2008מודיעין ישראלי )עמוס גלבוע ואפרים לפיד, שנות  60מלאכת מחשבת: בתוך: הקמת השב"כ",  -ממלכתי 

הארגון ידי השב״כ ומסקר את פועלו של עמוס מנור כראש -בספר "ימי עמוס" שפורסם באופן רשמי על .9

'לערוך סקר ולהפעיל מודיעין כעזר למשטרה,  " ממנורבאותה תקופה, מסופר שראש הממשלה ביקש 

ובריונות'. עמוס הנחה להגביל את הכיסוי המודיעיני על המעורבים לצורך מניעת פעולות טרור 

 . " 'לגיטימיים פחות או יותרבאירועים לאמצעים שאותם ראה כ'

מספר שנים לאחר מכן פעל השב"כ כדי לנטרל מחאה דומה של קבוצה בשם "חזית שוויון לאומי" 

ועי ואדי סאליב התייחס השירות "החומר הארכיוני", מספר המחבר, "מלמד כי בעקבות איר)חש"ל(. 

בין  ולנטרלה." תבכובד ראש לחש"ל ולא חסך במאמצים כדי להגיע לתמונת מודיעין על ההתארגנו

פעילות שמכונה בימינו "שיחת אזהרה" ושנדונה לאחרונה  – ניטרול"  היתר, זומן מנהיגה ל"שיחת

בסופו של דבר החליט . (להלן 78; ר' עוד בפס' (7.2.2017) האגודה לזכויות האזרח נ' השב"כ 5277/13בג"צ )בבג"צ 

הטיפול בחשדות לחתרנות מדינית הנובעת מנושאים עדתיים ודתיים ירוכז במלואו ש, ראש הממשלה

מי עמוס. )יאיר שפיגל, י כ ומחלקה ייעודית שהוקמה עסקה בעניין עד שפורקה בסוף שנות השבעים"בשב

 .(97-99( 2017ההוצאה לאור ) - , משרד הביטחון1953-1963עמוס מנור המבצעים והפרשיות  –ראש השב"כ השלישי 

 לעיין בחומר ארכיוני על מעורבות השב"כ במחאה העותרבקשת . ג

בחומר ארכיונים לגנז המדינה, בבקשה לעיין  29.8.2017ביום פנה העותר  במסגרת עבודתו האקדמית .10

לרבות חתרנות מדינית במעברות, מה שהוגדר כפעילות השב"כ למניעת בקשר ל 1950-1959השנים מ

דוחות מעקב, האזנות, ופעילות סיכול הקשורים לאירועים שזכו לשם ״מרד ואדי סאליב״, ובפרט 

  הרוש.-מסמכים הנוגעים למנהיג המרד, דוד בן

 .1ע/מצורף ומסומן  30.8.2017י בדוא"ל מיום , ומענה ראשונ29.8.2017לגנז מיום העותר העתק מכתב  1/ע

 אינן במקור –הערה: כל ההדגשות בציטוטים לעיל ולהלן 

http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068031be30/File/0b07170680348357/Item/09071706803486ab
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068031be30/File/0b07170680348357/Item/09071706803486ab
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2242853
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2242853
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/13052770-t23.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/13052770-t23.htm
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לדיון הציבורי  , ובין היתר, הפנתה(9.11.2017מיום מכתב )משלא התקבל מענה פנתה העותרת בתזכורת  .11

, ולדבריה של שרת המשפטים, הסדרה התיעודית "סאלח פה זה ארץ ישראל"שהתפתח בעקבות 

כיוון תפעל לחשיפתו של חומר ארכיוני הקשור בטיפול המדינה בעולי ארצות המזרח, שלפיהם היא 

 . "אין סיבה שהחומר שעוסק בהיסטוריה של המדינה לא ייחשף"ש

 .2ע/מצורף ומסומן  9.11.2017מכתב העותרת לארכיון המדינה מיום העתק  2/ע

העביר גנז המדינה לעותר הודעת רת היום למח. בעקבותיה, נשלחה תזכורת נוספת 14.3.2018ביום  .12

ושלפיה חשיפה בארכיון המדינה, המנהל מחלקת גלעד לבנה, ששימש באותו זמן כ דוא"ל של מר

 ".המדינה ביטחון על הגנה של "מטעמים בקשתו של ד"ר חזקניאת דחה השב"כ 

והפעם נטען עוד , הודעה על דחיית הבקשה של העותרב"כ העותר הח"מ קיבל גם מקץ מספר חודשים 

שירות הביטחון הכללי,  לחוק 19אסורה בהתאם להוראת סעיף … ש"חשיפת החומרים המבוקשים

 ."(חוק השב"כ)להלן: " "2002-תשס"ב

 .3ע/לארכיון המדינה מצורף ומסומן  14.3.2018העתק התזכורת מיום  3/ע

כתובת ל 30.1.2018חה לראשונה ביום של)נ 15.3.2018העתק הודעת הדוא"ל שנשלחה לד"ר חזקני ביום  4/ע
 .4ע/( מצורף ומסומן שגויה

 .5ע/מצורף ומסומן  5.7.2018 מיוםעו"ד אלדובי, היועצת המשפטית בגנזך העתק מכתב  5/ע

 . "נוהל החשיפה המיוחד" וחשיפת חומר ארכיוני בשלוחת הגנזך בשב"כד

 

מסמכים היסטוריים שהמשיבים  –שנה  50-בקשת העותר מתייחסת לחומר ארכיוני שנוצר לפני יותר מ .13

ולשקול בכובד ראש להעמידם לעיון הציבור גם מבלי  מיוזמתם לבדוק חייבים על פי הדיןהיו כבר 

  שהוגשה בקשה.

, שחלה באותה עת על חומרי ארכיון ההשנ 50בת המירבית הגבלה" הסתיימה "תקופת ה 1998בשנת  .14

מלהעמיד את החומר הארכיוני הנ"ל לעיון הציבור,  1 מראשית ימי המדינה. חרף זאת נמנע המשיב

 בניגוד להוראות הדין ותוך התעלמות מהנחיות מי ששימשו בתפקיד גנז המדינה.

שנתיים קודם לכן, נפגש גנז המדינה דאז, ד"ר אביתר פריזל, עם נציגי השב"כ והזכיר להם שבקרוב  .15

, שהחליף את פריזללימים סיפר הגנז  תפקע תקופת החיסיון המרבית על חומר הארכיון של השב"כ.

 . "אף אחד בשירותי הביטחון לא התכוון ליישם את ההמלצה של פריזל"פרופ' טוביה פרילינג, ש

נפגש עם כל ראשי השירותים ואמר להם שהם "מפירי חוק בעניין הזה". הוא סיפר עוד, שהוא פרילינג 

הבהיר להם כי "גם זכות הציבור לדעת וגם השמירה על חוק הארכיונים הן חלק מהדמוקרטיה שלנו" 

 הוארכה תקופת ההגבלה של חומר ארכיוני המוחזק בשלוחת הארכיון של השב"כ  2010בשנת 

של חומר  יזומהחשיפה לשנה; לצד זאת נקבע, שעל המשיבים לגבש נוהל מיוחד  70-ל 50-מ

אין המשיבים  –שנה ויותר. אלא שעד היום לא פורסם נוהל מעין זה, וככל שהוא קיים  50ארכיוני בן 

 שב"כ.בפיו ואין חשיפה יזומה בשלוחת הארכיון פועלים על 
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נו וביקש מהם "לפתוח לפני הציבור את החומר שלפי חוות הדעת של המומחים שלכם והמומחים של

בסוף השב"כ התנגד להמלצתי ואמר כי יעדיף לתקן תקנה, שתאריך את תקופת . אלא ש"אפשר לפתוח"

; הדברים אומתו על ידי 24.12.2004)מתוך: יוסי מלמן "הסודות הנצחיים של השב"כ" הארץ  שנה" 70-החיסיון ל

 .(26.10.2018הח"מ בהתכתבות דוא"ל עם פרופ' פרילינג 

 .6ע/ מצורף ומסומן 24.12.2004מיום י מלמן העתק של מאמרו של יוס 6/ע

מצב עניינים זה נמשך עד שהוגשה עתירה בעניין על ידי העיתונאים ד"ר רונן ברגמן ויוסי מלמן, "ידיעות  .16

שהארכיונים ביחידות הביטחוניות, והשב"כ  בעתירה התבקש בג"צ להורות. "אחרונות" ו"הארץ

 . חומרי ארכיון עם תום תקופת ההגבלה שלהם באופן יזוםלחשוף בכללן, יוכפפו לגנז המדינה, ויתחילו 

שנה, ובהתאם לזאת היה על  50זאת בשים לב לכך, שתקופת ההגבלה המרבית באותה עת הייתה בת 

בור את כל התעודות ההיסטוריות שנוצרו עד לשנת הארכיון על שלוחותיו השונות להעמיד לעיון הצי

 , לרבות תעודות שהועברו מ"ההגנה" ומיתר מוסדות היישוב היהודי בתקופת המנדט הבריטי. 1957

היוו שב"כ ההמוסדות הביטחוניים, לרבות ארכיון של שהארכיונים  המדינה עתירה הודיעהבתגובה ל .17

 גנז המדינה:כתב  מדינההת ף לתגובבמכתב שצור. ארכיון המדינהחלק ממאז ומתמיד 

ארכיון השב"כ(,  –הריני לאשר כי ארכיון שירות הביטחון הכללי, על כל חלקיו )להלן "

ראש השב"כ או אדם אשר הוסמך לכך מטעמו שאושר … מהווה שלוחה של גנזך המדינה

 על ידי גנז המדינה, ינהל את ארכיון השב"כ בהתאם לחוק הארכיונים, התקנות מכוחו,

 "והנהלים וההנחיות המקצועיות של גנזך המדינה.

(, ומכתב 2.4.2009גנזך המדינה ידיעות אחרונות נ'  4081/07בג"צ העתק של הודעה שהגישו המשיבים ב 7/ע
 .7ע/ מצורף ומסומן 11.11.2007גנז המדינה לראש השב"כ מיום 

, שבדעתה להתקין תקנות חדשות ולהאריך את תקופת ההגבלה של חומר צ"בגעוד הודיעה המדינה ל .18

 .הסדרי חשיפה מיוחדים לחומרים "מסוימים", אך לצד זאת ייקבעו יחידות הביטחוניותארכיוני של 

הותקנו תקנות העיון החדשות, שהאריכו את תקופת ההגבלה לחומרי ארכיון של  2010ואכן, בשנת  .19

ר' )הגוף המייעץ לעניין תקנות חדשות מועצת הארכיונים העליונה, בת בישישנה.  70-ל 50-השב"כ מ

 הסביר גנז המדינה באותה עת, ד"ר יהושע פרוינדליך:, ()ג( לחוק הארכיונים18 סעיף

"אני לא אסתיר מכם שגורם דוחף לכל העניין היה הלחץ הציבורי לפתוח את ארכיוני 

שנה ולפי תקנות העיון  50היות וכבר מלאו לחומרים האלה … המוסדות המיוחדים 

הקיימות הם כבר חייבים להיות פתוחים לעיון הציבור. נמצא שגנזך המדינה והמוסדות 

אני חושב שברגע שימלאו … ם סוגרים אותםבכך שהעוברים על החוק המכובדים האלה 

שנה, שזה לא כל כך  70לארכיונים האלה המועד שנקבע בתקנות החדשות, דהיינו 

 …שנים, הארכיונים האלה ייפתחו לציבור 8בעוד  - רחוק

לקהל. ביקשתי מהארגונים האלה שיעשו את הצעדים  יש דברים שאפשר לחשוף

 שעדיין לא ראיתי סימנים לכךהראשונים לקראת חשיפה לקהל הרחב. אני חייב להגיד 

 .(7 , ע'9.3.2010פרוטוקול מועצת הארכיונים מיום )אבל אני אמשיך בעבודה הזאת" 

 .8ע/מצורף ומסומן  9.3.2010 מיוםהעתק פרוטוקול מועצת הארכיונים  8/ע

 .9ע/מצורף ומסומן ( 2010החדשות ) תקנות העיוןהעתק  9/ע

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/028_001.htm#Seif20
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_363.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_363.htm
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תקנות החדשות ל והוכנסלצד הארכת תקופת ההגבלה, שהעמיקה את הפגיעה בזכות החוקתית למידע,  .20

לקבוע, בעצה אחת עם גנז המדינה,  1 המשיבהצטווה בין היתר  .הזכותאת  מוקדשי ניםמאז יםהסדר

)לעיל ולהלן:  לתקנות העיון( )ה(8תקנה )" שנה 50נוהל מיוחד לחשיפת חומר ארכיוני מסוים בחלוף "

 .(ואילך להלן 40ר' פס'  –סדרים המאזנים על ההעוד ) "(החשיפה המיוחדנוהל "

משיבים בבקשה לפרסום ויישום של נוהל החשיפה המיוחד. בתגובה ה לאפנתה העותרת  8.8.2017ביום  .21

את הנוהל החשיפה המיוחד, אך הנוהל הוא  2011-הודיע ארכיון המדינה, כי ראש השב"כ התקין עוד ב

 י ואסור בפרסום.סוד

 .10ע/ מצורף ומסומן 28.9.2017ותשובת ארכיון המדינה מיום  8.8.2017עתק פניית האגודה מיום ה 10/ע

ה המיוחד אסור הסתייגה העותרת מהטענה, כאילו נוהל החשיפ לעיל( 2ע/ר' נספח ) 9.11.17במכתב מיום  .22

היכן, מתי וכיצד ניתן יהיה לעיין בחומר הארכיוני ביקשה העותרת לדעת "בפרסום. בכפוף לכך, 

 ."לפיו שנחשף

כי , אלדובי מהארכיוןנעמי הודיעה עו"ד  לעיל( 3ע/, נספח 14.3.2018יום )מכתב העותרת מלאחר תזכורת  .23

באשר ל"עיון בחומר ארכיוני של השב"כ", נבחנת אפשרות לפרסם תמצית של נוהל החשיפה המיוחד. 

לארכיון המדינה בדרכים המקובלת. עובדי הארכיון ידאגו להעביר את הבקשה  נאמר, "יש לפנות

 .לעיל( 5ע/, נספח 5.7.2018)מכתב מיום  לשב"כ"

 מוגבל" להגשת בקשה לעיון בחומר ארכיוני ההפניה ל"דרכים המקובלותשהעותרת הטעימה בתגובה  .24

שכבר  בחומרי ארכיון, אלא שלא נחשף עדיין חומרבהעותרת לא ביקשה לעניין  :אינה רלבנטית

 פנייה זו נותרה ללא מענה.החשיפה המיוחד. בהתאם לנוהל  ,ולכל הפחות היו אמורים להיחשף ,נחשפו

 .11ע/ מצורף ומסומן 9.7.2018 העתק הודעת דוא"ל של העותרת מיום 11/ע

 . לא חושפים "כלום"ה

כך עולה . שתיקת המשיבים נובעת, כך נראה, מהעובדה שאין בנמצא חומרי ארכיון שנחשפו באופן יזום .25

לחוק  3סעיף מועצה מייעצת הפועלת לפי ) מועצת הארכיונים העליונההאחרון במהדיון שהתקיים בקיץ 

 : הסביר לזוביקיעקב גנז המדינה, ד"ר  .(הארכיונים

שנה,  50 -גמישות לגבי חומר שהוא בן יותר מ הגופים האלו קיבלו על עצמם איזושהי"

או מבוקרת אך הדבר  יזומהלחשוף חלק מהחומרים שניתן לשחרר בצורה  את אומרתז

 .(3, ע' 15.7.2018פרוטוקול מועצת הארכיונים מיום )" לא בוצע בצורה משכנעת

 .12ע/ מצורף ומסומן 15.7.2018העתק פרוטוקול מועצת הארכיונים מיום  12/ע

לנקט הגנז  "לא בוצע בצורה משכנעת"ב .26  . שלא בוצע כלל עלה שב"כנציגת המדברי . ַהְמָעָטה שוןבִּ

 .בעתידושקיימת כוונה לפעול לפיו  שהנוהל המיוחד כבר גובש, למועצת הארכיונים היא בישרה

של סקירות פרשיות או  איזשהו פרסום יזוםמייצר השב"כ  מעבר לכך"הוסיפה והטעימה, כל זאת, 

תמונות ומסמכי מקור עד כמה שניתן. עד כה  לעיתיםמסמכים באתר האינטרנט של השב"כ, הכולל 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_363.htm#Seif8
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/028_001.htm#Seif2
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/028_001.htm#Seif2
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)פרוטוקול " פורסמו עשרות רבות של פרסומים כאלו שהציבור יכול להיחשף אליהם באתר השב"כ

  .(3, עמ' לעיל( 12ע/)נספח  15.7.2018מועצת הארכיונים מיום 

פרסם הוא לקראת פרישתו  .שנים בתפקיד גנז המדינהשבע כהונה בת  ד"ר יעקב לזוביקלאחרונה סיים  .27

ארכיון בשלוחות של " , ושם הוא אומר:"(דוח הגנז)להלן: " "דוח הגנז על נושא החשיפה הארכיונית"

 :ממשיךוהוא  ".וכלום לציבורמן השירות ניתן לגורמים פנימיים  100% המדינה בארגוני המודיעין

, ובמידה מסויימת גם מערכת יחסי החוץ, מפריעים לדיון. הממסד הביטחוני בישראל"

הם ניצלו בעבר חוסר רצון של גורמים אזרחיים להתמקח ויצרו הסדרים משפטיים 

הסתרת מידע ים בהווה את העדר השקיפות בביצוע החשיפה לשם בעייתיים; והם מנצל

אתר )ד"ר יעקב לזוביק "דוח הגנז על נושא החשיפה הארכיונית" )" .שאין הצדקה להסתירו

 .(61-ו 4 ( ע'.1.201815 ארכיון המדינה

 .13ע/ מצורף ומסומן)ללא הנספחים( על נושא החשיפה הארכיונית"  דוח הגנזהעתק של " 13/ע

שנה ויותר,  50סיכומו של דבר, ארכיון השב"כ סגור ומסוגר. לא חושפים חומרים היסטוריים בני  .28

מידע שנוצר לפני  –כמצוות התקנות. גם לא חושפים חומרי ארכיון שתקופת ההגבלה שלהם הסתיימה 

 ארגון ההגנה שקדם לו.  שנה בשב"כ או בשירות המודיעין של 70-למעלה מ

" בשנותיו תחומי העשייה המגוונים של השירותלותו אין גישה למידע על "חוקרים ולציבור בכלל .29

, שמוגדרות תחומי העשייהל ש ביותרהראשונות. באתר האינטרנט של הארגון יש סקירה תמציתית 

, אותן הגדירה הממשלה כמשימות לאומיות שיש להן לבעיות הפנים של המדינה משימות הנוגעות"כ

, המעברות תושבי של סדר הפרות במניעתסיוע למשטרה ובכלל זה ", "המדינה השלכה על חוסנה של

 . …"אופוזיציה גורמי ידי על בנקל הוסתו ואשר…  וכלכלי עדתי קיפוח על הממשלה נגד שמחו

שוק 'ה בסיוע למלחמ": נוספות" פנים נזכרות "משימותהעותר דכאן, מושא בקשתו של  זו, לצד פעילות .30

 …סיוע למשטרה בפעילות נגד הפרות סדר …מאבק בשבועון העולם הזה … 'הצנע'בתקופת  'השחור

על אלה . (אתר השב"כ)"השב"כ במהלך העשור הראשון למדינת ישראל"  " ועודהסכם השילומים ישל מתנגד

אך מגזר הערבי", שגם הן נזכרות בסקירה, יש להוסיף "סיכול חתרנות מדינית" ו"טיפול בענייני ה

 –לא כחלק מ"בעיות הפנים של המדינה", ואת המעקב והאזנות הסתר למנהיגי אופוזיציה משום מה 

לפחות מחצית "מעובדי  – העידו בכירים לשעבר בשב"כמאיר יערי ועוד. כפי ש ,מנחם בגין, יעקב חזן

ידיעות אחרונות )איתן הבר "איש הפרטים הקטנים" י" במודיעין פוליטי מפלגת עסקובאותם ימים  הארגון

4.9.2007). 

 .14ע/מצורף ומסומן  4.9.2007של מאמרו של איתן הבר מיום העתק  14/ע

  .15ע/מצורף ומסומן השב"כ במהלך העשור הראשון" )באתר השב"ב(  -"סקירה בנושא העתק  15/ע

נותרו ברובם עלומים עוד שנים " הללו, "העשייה המגווניםתחומי "שכל עוד נאמר בסקירת השב"כ  .31

"במצב הדברים . וכפי שהזהיר גנז המדינה: הזה היוםעד עצם . אבל למעשה הם עדיין "עלומים" "רבות

 .(5לעיל, ע'  13ע/, נספח דוח הגנז) פעם"-הקיים אין כל סיכוי שרוב החומר הארכיוני יפתח אי

http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/moreshet/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%9B-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%9B-%D7%91%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F.pdf
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/moreshet/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%9B-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%9B-%D7%91%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F.pdf
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
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 הטיעון המשפטי

 

 חוק הארכיונים וחופש המידע בארכיון המדינה. ו

יועמד בפני כל אדם בא להבטיח שהמידע המתעד את חיינו כמדינה וכחברה יישמר ו חוק הארכיונים .32

לעיין בו, ללמוד ולהסיק מסקנות על העבר, ההווה והעתיד. החוק מעגן את הזכות לדעת ואת  שיחפוץ

 10 ')ס "כל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיוני המופקד בגנזך"וקובע כנקודת מוצא שחופש המידע, 

 .(לחוק

שנחקק נחשב החוק כמבשר מהפכה וכחריג. התפישה השלטת באותו זמן הייתה, שהמידע  בעת .33

שמוחזק בידי רשויות המדינה הוא נחלתן הבלעדית ואין לאזרח זכות קנויה לגשת אליו ולעיין בו. 

 משרד המשפטים: הסבירה מחלקת החקיקה בלמשל,  כך,

מוגבל כל עוד לא הופקד … נה"רובו ככולו של החומר הארכיוני שבמוסד ממוסדות המדי

בגנזך. משהופקד בגנזך הוא יהפוך לחומר הניתן לעיון לכל אדם. זהו השינוי שחוק 

 התאימו את סדרי החשיפה בארכיון לסביבה המשפטית החדשה:  2010תקנות העיון משנת 

לנו אלא אם מתקיים בו אחד מהחריגים המוכרים  חומר ארכיוני ב"תקופת הגבלה" ייחשף לפי בקשה

חוק חופש המידע, ובכפוף לעקרונות שנקבעו בו או על פיו דוגמת גילוי חלקי ושקילת האינטרס מ

 יפה. לקראת תום תקופת ההגבלה יש לחשוף את המידע באופן יזום. הציבורי בחש

לשב"כ קובעת הסדר מיוחד על כל מוסדות המדינה לרבות השב"כ. רק הוראה אחת התקנות חלות 

וליחידות ביטחוניות דומות ועניינה הוא שקיפות ולא חיסיון: בעקבות הארכת תקופת ההגבלה שחלה 

 שנה.  50ליזום חשיפה של חומר ארכיוני שמלאו לו שנה הן הצטוו  70-ל 50-עליהן מ

ארכיון השב"כ נותר סגור ומסוגר. בקשות לחשיפת חומר ארכיוני נענות בסירוב  -כמעט עשור חלף 

שנה אינה מתבצעת כלל. חמור מזה: מסתבר שגם  50, וחשיפה יזומה של חומר בן מנומקלאקוני ולא 

או לפניה לא נחשפו. תחת זאת חוזרים ל"פיתרון  1948שנה חולפות, אבל חומרי ארכיון משנת  70

יוזמים הארכה נוספת של תקופת ההגבלה. בדרך זו גם נמנעים מדיון עקרוני בשאלה מה באמת  – הקל"

 חייב להיוותר חסוי ומה יכול וראוי להיחשף כדי שנוכל ללמוד את העבר ולהחכים בעתיד. 

גם בחלוף שנים רבות. אבל אלה מקרים חריגים. אין חולק שיש דברים שצריכים להישאר חסויים 

החיסיון המוחלט שגזרו המשיבים על ארכיון השב"כ מנוגד לדין, מופרך על פניו ומשבש את חקר העבר 

 ואת הזיכרון הקולקטיבי. 

המשפט הנכבד לאמץ את הפרוצדורה -לצורך הדיון בסירוב לבקשת העיון של העותר, יתבקש בית

ית במטרה להבטיח דיון ענייני וממוקד בכל פריט של מידע. הניסיון מלמד שיצרה הפסיקה האמריקא

גילוי מידע שלטוני גם  מתששיטה זו מקהה במידת מה את הנטייה המובנית לגזור חיסיון גורף, ומקד

 ללא החלטה שיפוטית. 
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 -נזכר ב; 2.10.1957מכתב מחלקת החקיקה במשרד המשפטים ) הארכיונים חולל בגישה אליו"

 .(17ה"ש  45, 41)תשמ"ז(  1ציונה רז, "הפתיחה לעיון הקהל של חומר ארכיוני" ארכיון 

, הפך זה מכבר לאחת מאבני היסוד חוק הארכיוניםעקרון השקיפות, שהיה חדשני בעת חקיקתו של  .34

נקודת המוצא הכללית והעקרונית הינה שחסיונות, בכל תחום שהוא, אינם : "בשיטת המשפט שלנו

 .(310, 284( 1סג )פ"ד , התנועה לחופש המידע נ' רשות המיסים 398/07מ "עע)" הכלל אלא החריג לכלל

קיבלה משנה חשיבות ותוקף עם חקיקתו של  –הזכות לדעת  –תכלית החקיקה של חוק הארכיונים  .35

היא זכות חוקתית, הנגזרת מזכות הציבור לדעת  הזכות לחופש המידע. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

"היא נוגעת לעצם קיומו של המשטר הדמוקרטי, היא מזינה את והקשורה קשר הדוק לחופש הביטוי. 

חירות הביטוי וניזונה ממנה, והיא משקפת את התפיסה המשפטית שלפיה הרשות כנאמן הציבור 

המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת  9738/04 ע"מע)מחויבת לדאוג לציבור ולא לעצמה במילוי תפקידה" 

בתוך שולמית  לקבל מידע" יורם רבין ורועי פלד "הזכות החוקתית(; ר' עוד: 2006) 233, 217( 4, פ"ד ס)עיתון הארץ

   .(463( 2009)נבו,  ספר דליה דורנראלמוג, דורית ביניש ויעד רותם 

לקיום שוק רעיונות יעיל, לגילוי האמת,  היא חיונית להגשמת התכליות העומדות ביסוד חופש הביטוי:

משרד התחבורה נ' חברת החדשות  04/6013)עע"מ להגשמה העצמית של האזרח, ולקיום המשטר הדמוקרטי 

 .((2006) 11פס' , הישראלית בע"מ

רק , אך זאת ישירות על חומר שהועבר לגנזך המדינהאינו חל אמנם , 1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח .36

הצעת לדברי הסבר )ר' " בגנזך המדינה… בשל הבעיות המיוחדות הנובעות מכמויות המידע העצומות"

 למצות נועד לא [ו]…  למידע הזכות את המציא לא החוק". (409, 398, 2630 הצ"ח ,תשנ"ז ,חוק חופש המידע

שאין בו לא רק . (חוק חופש המידעבנושא  3.1000הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' )" למידע הזכות את

בגנזך אלא שהוא גם יוצר "סביבה משפטית חדשה", ומשמש לצמצם את הזכות לחופש מידע כדי 

כ"מורה דרך פרשני" בכל סוגיה הנוגעת לזכות לדעת. יתר על כן, השנים מקהות את עוקצן של העילות, 

יש לראות בחוק שנקבעו בחוק חופש המידע כשיקול להגבלת נגישות למידע שוטף ו"עכשווי". על כן 

 .ניתן להטיל על עיון בחומר ארכיוניחופש המידע רף עליון למגבלות, ש

וזאת הן במסגרת פרשנותו של ת תמשיך להתפתח ההלכה השיפוטית שהכירה בעבר בזכות לדע" .37

קריית המשפט אהרן ברק "חופש המידע ובית המשפט" ) "והן באשר למצבים המצויים מחוץ לחוק.… החוק

מעמדן החוקתי של השקיפות השלטונית והזכות לחופש מידע ו"הסביבה ואכן,  .(104, 95"ג( )תשס ג`

חוקים שקדמו פרשנות משליכים גם על  חוק חופש המידעיסוד וההמשפטית החדשה", שיצרו חוק 

אפרת נ' הממונה על מרשם  693/91 בג"צ(; 1985) 75, 70 (2, פ''ד לט)רחובותפש"מ נ'  קיבוץ חצור 165/82א "ע)להם 

בפירוש מצמצם להוראות חוק . נקודת מוצא זו מחייבת אותנו ((1993) 763 ,749( 1, פ"ד מז)אוכלוסין

ההוראות וההסדרים שמסייגים את עקרון השקיפות שעומד  –ובכלל זה  שמגבילות את חופש המידע

 .((2004) 408 ,409( 3פ"ד נט), חינוך לשלום בע"מ נ' רשות השידור 10182/03בג"צ )והשוו:  ביסוד חוק הארכיונים

  הגבלות על חופש המידע בארכיון. ז

נקבעו שני  הארכיוניםלחוק  10סעיף ב" נקבעו ל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיוניככלל שלפיו "לצד ה .38

 :שני אפיקים להטלת מגבלות על זכות העיון -יוצאים מן הכלל 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07003980-b08.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07003980-b08.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0309135-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0309135-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0309135-padi.htm
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A9-%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9D,%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94%20%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A8/dorner-463.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A9-%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9D,%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94%20%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A8/dorner-463.pdf
http://elyon2.court.gov.il/files/04/130/060/P05/04060130.P05.htm
http://elyon2.court.gov.il/files/04/130/060/P05/04060130.P05.htm
http://elyon2.court.gov.il/files/04/130/060/P05/04060130.P05.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/144M1_001.htm
https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/31000.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%92/kiryat-hamishpat-03-095.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%92/kiryat-hamishpat-03-095.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%92/kiryat-hamishpat-03-095.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-LH-2-070-L.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nf-1-749-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nf-1-749-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nf-1-749-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0310182-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0310182-padi.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/028_001.htm#Seif10
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מטעמים של פגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ  –"רשאי לציין חומר ארכיוני כסודי  הגנז .38.1

מטעמים של פגיעה בצנעת הפרט", ולהטיל על חומר שסווג כאמור  –של המדינה, וכחשאי 

"הגבלות מיוחדות". החלטה מעין זו של כפופה לאישור וועדה של שלושה שרים שמתמנת 

 .)ג( לחוק(10)סעיף במיוחד לצורך זה 

בהמשך להכרזה על זכותו של כל אדם לעיין בחומר ארכיוני שבגנזך, נקבע לצד זאת,  .38.2

. ויכול שההגבלה תהיה לפי סוגו של חומר ארכיוני ולפי כות זו בתקנותלהגביל ז אפשרש"

 .)א( לחוק(10)סעיף " תקופה קצובה מזמן היווצרו.

. במשך שנים ארוכות, הטילו בהתאם לתקנותחיסיון וחשיפה  –באפיק השני עתירה זו מתמקדת  .39

תקנות הארכיונים ) 1966נת תקנות העיון מש: תקופות הגבלה גורפות על העיון בחומר ארכיוניהתקנות 

קבעו "סוגים" של חומר ארכיוני ולגבי כל סוג קבעו  (1966-)עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(, התשכ"ז

 היה נתון –בארכיון השב"כ לרבות חומרים  –חומר ארכיוני בענייני ביטחון , "תקופת הגבלה". לענייננו

  .שנה ולא ניתן היה לעיין בו אלא בנסיבות חריגות 50בתקופת הגבלה בת 

שנה  70-, בעקבות עתירה לבג"צ החליטו המשיבים להאריך ללעיל( 16-20)פס' כפי שהקדמנו וסיפרנו  .40

בתקנות לחומרי ארכיון של "יחידות סמך ביטחוניות של משרד ראש  את תקופת ההגבלה שקבועה

לחוק  10סעיף )ר' הממשלה". לצד זאת, בשים לב לכך שתקנות חדשות אינן נהנות מ"שמירת דינים" 

מאמץ לחסן את התקנות מבטלות ולהתאימן ל"סביבה המשפטית נעשה , יסוד: כבוד האדם וחירותו(

חקיקת משנה שהייתה כֵשרה למהדרין לעת לידתה, יכולה "שהרי, . החדשה" שנוצרה במהלך השנים

צ בג") "לבלתי סבירה בעליל כדי היותה בטלה ומבוטלת –עם השתנות הנסיבות שלעניין  –שתהפוך 

  .((4.2.2004) 797 ,769 (2, פ"ד נח)צוות גמלאי שירות הקבע נ' שר האוצר 4157/98

, חוללו מהפכה בסדרי החשיפה של (9ע/מצורפים כנספח ) 2010תקנות העיון החדשות שהותקנו בשנת  .41

הפך מחוקק המשנה את ברירת המחדל של חוק  (1966)משנת חומר ארכיוני. בעוד שבתקנות הקודמות 

ת העיון הארכיונים, והטיל חיסיון גורף וכמעט מוחלט למשך תקופות הגבלה ממושכות, באו תקנו

החדשות והפכו בחזרה את ברירת המחדל: הכלל הוא שקיפות וחשיפה של חומר ארכיוני, אפילו אם 

 הוא מצוי בתקופת הגבלה, והיוצא מן הכלל הוא חיסיון בכפוף לטעמים חריגים ומוגדרים. 

)בתקנות ולהלן:  תקופת הגבלהשנמצא בחומר ארכיוני חשיפה של , ()א(8תקנה ) העיון תקנותלבהתאם  .42

 בנסיבות הבאות:בהתייעצות עם הגנז תעשה , "(חומר מוגבל"

 ;בתום תקופת ההגבלה –", דהיינו התקופה הנקובה בטור ב' בתוספת הראשונה"בתום   .42.1

 ".ביוזמתו, "1המשיב  –שעליה יחליט המפקיד", לענייננו  תקופה קצרה יותר"בתום  .42.2

דוגמת הבקשה ", על פי בקשת מבקש… "בתום תקופה קצרה יותר שעליה יחליט המפקיד .42.3

 רקחות בקשה לעיין בחומר מוגבל דלרשאי , המפקיד ה מיידכפי שנרא .שהגיש העותר דכאן

אל מול טעמים אלה ששקל לאחר רק , ו)ב((8)תקנה אם מתקיימים טעמים המוגדרים בתקנות 

 .()ה(9תקנה ) "העניין ההיסטורי, המחקרי והציבורי בחומר שחשיפתו התבקשה"

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/184_001.htm#Seif11
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9804157-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9804157-padi.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_363.htm#Seif8
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 " חשיפה לפי בקשת מבקש" – בקשת העותר לעיון בארכיון השב"כ. ח

, המצוי בתקופת ההגבלה מידע ארכיונילבקש את זכותו של כל אדם הסדירו החדשות תקנות העיון  .43

  .עד מאוד להסדר שבחוק חופש המידעדומה וזאת באופן 

 – המפקיד )בעניינו, רשאי כל אדם להגיש בקשה לעיין בחומר ארכיוני מוגבל. על 9תקנה בהתאם ל .44

המפקיד רשאי ; ימים 45תוך ולהודיע על החלטתו בלבדוק את החומר שבו מבקשים לעיין  (1 המשיב

ימים, ולאחר מכן בתקופה  30-ב, תחילה בכפוף למתן הודעה מנומקת למבקש ,את המועדלהאריך 

בתוך ימים". החליט המפקיד להיענות לבקשה, "תבוצע ההחלטה  60נוספת "שבכל מקרה לא תעלה על 

; והשוו: סעיף )ב(9תקנה ) חדיםלהוציא חריגים מיו "ימים 15-זמן סביר בנסיבות העניין אך לא יאוחר מ

 . (לחוק חופש המידע 7

 הם אלה:  – הטעמים שיצדיקו סירוב לחשוף –שקיפות עקרון ההחריגים ל .45

אשר בחשיפתו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ "חומר מוגבל  לא יחשוףהמפקיד  .45.1

מהווה פגיעה חשיפתו " או ש"שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם

 .()א( לחוק חופש המידע9; והשוו: סעיף (1)ב()8תקנה ) …"בפרטיות

", שיש בגילויו פגיעה בצנעת הפרט של אדם שנפטר"חומר מוגבל  רשאי שלא לחשוףהמפקיד " .45.2

מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה  דמסחרי או סו דשהוא סואו "

ממשית בערכו, וכן חומר מוגבל הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של 

 .((2)ב()8תקנה ) "אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי

בכך שמתקיימים חריגים לעקרון השקיפות. על המפקיד לא די בדומה להסדר שבחוק חופש המידע,  .46

 לבחון את הטעמים שבגינם אין לחשוף את המידע המבוקש אל מול שיקולים נוספים, לרבות 

" שחשיפתו התבקשה או עניינו האישי של המבקש העניין ההיסטורי, המחקרי והציבורי בחומר"

 . (לחוק חופש המידע 10; והשוו: סעיף (1)ה()9 תקנה)

תוך השמטת פרטים, תוך , וניתן לחשוף אותו "המידעאת שיש מניעה לחשוף ככל שהמפקיד החליט  .47

תנאים. במקרה ב" יימסר המידע בכפוף לשינויים, השמטות או עריכת שינויים או תוך התניית תנאים

כזה יש לציין את דבר ההשמטה או עריכת השינויים, אלא אם קיימת מניעה לכך בשל אותם טעמים 

 . (לחוק חופש המידע 11; והשוו: סעיף  (3)ה()9תקנה )ותיים, שמבססים את עצם הסירוב לאפשר את העיון מה

 ומענה מרושל ולא מנומקשיהוי ארוך  –הטיפול בבקשת העותר . 1ח

 למעלה מחצי שנה מיום שהעותר הגיש את הבקשה ועד שקיבל מענה ראשון חלפה בעניין שלפנינו,  .48

שהמשיב ומבלי  ,הרבה מעבר לתקופה המרבית שהוקצתה לשם כך בתקנות העיון – (לעיל 12-ו 10ר' פס' )

 . (לעיל 44ר' פס' ) טרח למסור הודעות על הארכה כנדרש

שהמשיב מתייחס לכך באינדיקציה אחת מיני רבות היה מדובר לא היינו מתעכבים על עניין זה אלמלא  .49

שלפיו וכלה בעצם הרעיון  החל בהוראות הפרוצדוראליות – העיון כאל "המלצה" בלבדתקנות ל

  גם לשערי ארכיון השב"כ.שנים  8לפני הגיע מהפכת השקיפות 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_363.htm#Seif9
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זוהי  –"פגיעה בביטחון המדינה" או "פגיעה בפרטיות" בחובה לנמק: לא עמד  בדומה לזה, המשיב .50

 . הבקשהבעטיו נדחתה , שלסעיף החוקהפנייה , אלא בסך הכול אינה הנמקה

חובת ההנמקה מקטינה את החשש מפני החלטות שרירותיות או שגויות והיא תורמת "

אכן, רשות … לבניית האמון במערכת היחסים שבין הרשות לאזרח במדינה דמוקרטית 

רשאית להסתפק בסירוב לקוני לבקשה למסירת מידע ועליה לפרט את ציבורית אינה 

על טעמים אלה ולשקול את הטעמים לכך, על מנת לאפשר למבקש המידע לעמוד 

מהלכיו. פירוט הטעמים לסירוב מאפשר גם לבית המשפט לעמוד על השיקולים ששקלה 

הרשות ועל האיזון הפנימי שערכה ביניהם, בהעבירו את ההחלטה תחת שבט ביקורתו" 

  .((2006) 250, 233, 217( 4, פ"ד ס)מועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץה 9738/04עע"מ )

 במשרד המשפטים,  היחידה הממשלתית לחופש המידעשל  נוהלבבהתאם לזאת, וכפי שגם פורט  .51

בגינם החליטה הרשות הציבורית לדחות את  ולשקף את מכלול השיקולים מנומקעל המענה להיות "

רק  – הנוהל מונה שורה של פרטים שצריכים להיכלל בהחלטה המנומקת". בקשת החופש המידע

 נכלל במענה המשיבים בעניינו:  הראשון ביניהם

 ;. ציון הסעיף בגינו נדחתה הבקשה1 "

 פירוט העילה בגינה המידע המבוקש חוסה תחת החריג שצוין;. 2

 – וביניהם ואיזנה טרם קבלת החלטתה,פירוט האינטרסים השונים שהרשות בחנה .3

 האינטרס הציבורי לחשיפת המידע בין אם עלה מתוך הבקשה ובין אם עלה מנסיבות

 העניין;

הערך המוגן בחוק והאינטרסים )הבהרת ההחלטה מדוע במכלול השיקולים . 4

 , החליטה הרשות להעדיף את אי גילוי המידע על פני חשיפתו;המפורטים לעיל(

על  א"פ[ –)ב( 8]ולעניינו, תקנה לחוק  9ככל שהעילה לדחיית הבקשה מעוגנת בסעיף . 5

להעביר לידי המבקש את המידע באופן חלקי או  הרשות להבהיר מדוע נבצר ממנה

חלק מהמידע שנמסר או מסרה את המידע  בתנאים. כמו כן, ככל שהרשות מחקה

  ."להאמור לעי בתנאים, עליה לנמק את החלטתה זו על פי
" אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע, ית המענה בדחיית בקשת חופש מידעחיד" 3.1נוהל מס' )

23.6.2013 ) 

לפנות  :קשה בטיפול בבקשות ודחייתן ללא הנמקה מעמידות את האזרח בפני ברירה כבדשיהוי  .52

. לאחר הגשת העתירה, כאשר מתכבדת או להרים ידיים ולוותרבדבר לערכאות על כל הנטל שכרוך 

עלול העותר להיזקק לתיקון העתירה, שמטבע הדברים לא התייחסה  –הרשות ומנמקת כנדרש 

לבית המשפט רק כדי לממש זכות אין זה ראוי שרשות ציבורית תאלץ אזרחים לפנות  לנימוקים.

יות, והרשות לפתור מחלוקות ממשהוא בית המשפט של ייעודו לקבל מענה מנומק לפנייתם. ובסיסית 

 . ןולנהוג על פיה של המשפט המנהלי מושכלות יסודלרענן כדי את האזרח אותו ולהטריח  אינה נזקקת

 ?פגיעה בביטחון המדינההאמנם חשש ל. 2ח

נה הכללית של "טעמי מתמצית בטענמקה" שקיבל העותר ברירה, כיוון שה"ה בליתולכך בכפוף  .53

, יינתנו נימוקים שבתגובה לעתירהככל . תהיה כלליתלטענה זו העותרים התייחסות ביטחון", גם 

 .אליהם בנפרדיבקשו העותרים להתייחס 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0309135-padi.htm
https://tinyurl.com/yc998apo
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בית המשפט העליון הדגיש פעמים רבות, שביטחון "אינו מילת קסם". "ביטחון איננו מטרה העומדת  .54

בג"צ ) אמצעי. המטרה היא המשטר הדמוקרטיה המגשים את חירויות הפרט." בפני עצמה. ביטחון הוא

דברים אלה, שנאמרו עוד לפני חוק היסוד  .(645, 617( 4, פ"ד מב )שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי 680/88

"נדרש איזון עדין ורגיש. זהו מחיר : חקיקתםו משנה תוקף לאחר קיבל חופש המידע וחוק

התנועה  4374/15 בג"צ) הדמוקרטיה. זהו מחיר יקר, אשר כדאי לשלמו. הוא מחזק את כוחה של המדינה"

 .(מ'( '(, פס.201627.3) למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה

 . מביךחשיפת מידע לבין חשש מפני  לערבב בין אינטרס ביטחוניזהירות נדרשת גם לאור הנטייה  .55

 ".לית מאן דפליג שיש מידע ביטחוני שנכון להסתירו לאורך זמן, ", ד"ר לזוביקכפי שאומר הגנז היוצא

 ;מידע על משתפי פעולה ;רשמיתמדיניות עמימות מידע שיפריך לחשוף הארכיון אינו אמור לשיטתו 

  מידע אודות שיטות פעולה לאיסוף מודיעיני כל עוד מדובר בשיטות שסביר שהאויב איננו מכיר או

, דוח הגנז) "את המדינה.רק כי הוא עלול להביך להסתיר מידע אסור במדינה דמוקרטית  !וזהו …"

 .(16לעיל, ע'  13ע/נספח 

לשקול במסגרת נהגו בעבר " ון במערכת הביטחון )"ארכיון צה"ל"(יצויין, כי גם בשלוחת הארכי .56

", ברם בעקבות עתירה שהגישה שיקולים של פגיעה בתדמית המדינה ואישיהגם  בטחון שיקולי

 .(5 , פס'(13.1.2010) גורנברג נ' ארכיון צה"ל 2467/05 בג"צ)ר' הודיע ארכיון צה"ל שיחדל מכך , העותרת דכאן

משרד הביטחון  3300/11עע"מ )במישור המהותי, האיזון בין הזכות לדעת לבין ביטחון המדינה הוא "אנכי"  .57

 .(5; כב' השופטת )כתוארה אז( חיות פס' 9פס' כב' השופט עמית , (5.9.2012) נ' גישה

האמנם יש בחשיפת המידע כדי לפגוע בביטחון המדינה? בעניין זה מסתמנות  –כיצד תוכרע השאלה  .58

הוודאות שתי גישות בפסיקת בית המשפט הנכבד, וביניהן יבקשו העותרים לנקוט בזו המצדדת במבחן 

  .ולא ב"מבחן החשש" הקרובה

ין בעניין פסק הדהפנייה ל"מבחן החשש" הופיע לראשונה בפסק דין קצר, ללא דיון והנמקה, ותוך  .59

  :(הפרוטוקולים של ועדת וינוגרדחשיפת )גלאון 

( לחוק חופש המידע הוא מבחן 1)א()9המבחן ההסתברותי שקבע המחוקק בסעיף "

מצביעה על תוחלת הסיכון לשלום  בהסתברותו מכפלת עוצמת הסיכון …החשש 

" מפי הנשיאה ד' ביניש(.…  גלאון 258/07 בג"צהשוו: ) טחונויהציבור או לב

 .((5.2.2012) 4' , פסשני נ' המשרד להגנת הסביבה 2007/11 צבג")

הנ"ל כלל לא הכריע בטענת ב"כ המדינה, שלפיה מבחן הוודאות הקרובה  גלאוןבעניין אלא שפסק הדין  .60

 החל]ש[… הוא "מחמיר מידי", כיוון שבסופו של דבר "בא כוח המדינה היה מוכן להניח לצורך הדיון

 07/258בג"צ )נוסח האיזון העקרונית שנטענה על ידי באת כוח העותרת", דהיינו מבחן הוודאות הקרובה 

 . ((.20076.2) 8, פס' ח"כ זהבה גלאון נ' ועדת הבדיקה הממשלתית לאירועי המערכה בלבנון

הוצאת עיתון 'הארץ' נ' משרד  2975/15מ "עער' למשל, ) שניהדין בעניין  קפסתמכים על סלצד פסקי הדין שמ .61

קיימת , (11.4.2016) פרופ' יאיר אורון נ' ראש אגף הפיקוח על ייצוא ביטחוני 615/15מ "עע; (6.6.2016) 26, פס' החוץ

 מבחן הוודאות הקרובה: בפסיקה שמצדדת 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-na-4-617-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-na-4-617-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15043740-t63.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15043740-t63.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15043740-t63.htm
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05024670-n13.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05024670-n13.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11033000-e12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11033000-e12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11033000-e12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11020070-p03.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11020070-p03.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07002580-n05-e.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07002580-n05-e.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07002580-n05-e.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11020070-p03.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11020070-p03.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15029750-a05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15029750-a05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15029750-a05.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15006150-e06.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15006150-e06.htm
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)א( לחוק. לפי סעיף זה, הרשות 9מנגנון איזון לגופו של המידע המבוקש, הקבוע בסעיף "

רים במק… טחון המדינהילא תמסור מידע אשר יש בגילויו, בין היתר, חשש לפגיעה בב

אלה תוגשם תכלית החוק אם יוחלט לא למסור את המידע כאשר "הנזק לשלום הציבור 

דנ"מ )לוודאי"  ובטחונו הוא קשה, רציני וחמור, ואם הסתברות התרחשותו היא קרובה

 .((8.6.2016) , פס' ט'ראל נ' משרד ראש הממשלההאגודה לזכויות האזרח ביש 8020/15

שיקולי צנזורה אינם חופפים תמיד לשיקולי חשיפה: לא הרי ידיעה שמפרסם מאן דהוא כהרי אכן,  .62

 חשיפה של אותה ידיעה בתעודות רשמיות של המדינה. ברם, שוני זה אינו צריך לשנות את 

שלטוני  לעומת זאת, גם במקרה של גילוי מידע. התוצאה של האיזוןאלא לכל היותר את  נוסחת האיזון

"מן  אמת מידה מקלה מזובקביעת מבחן הוודאות הקרובה: לראשונה רציונאל ששימש אותו מתקיים 

שבידו מוקנה הכוח הנ"ל ויהיו  פתח רחב לכניסת דעותיו הפרטיות של האדםההכרח שתפתח 

קול העם בע"מ נ  53/73)בג"צ ה הצפויה" לשטח ההערכה של הסכנ –שאיפותיו של זה נשגבות כאשר יהיו 

הפך שביטחון המדינה  , מן המכלול הנפרש בעתירה זו עולהואכן .((1953) 886, 871 ז פ"ד ,שר הפנים

 על הכול.  –"מילת קסם" שמצדיקה חיסיון מוחלט ל

שלאחר שנים כה רבות אין מניעה ביטחונית לחשיפת התעודות ההיסטוריות על פעילת הדעת נותנת,  .63

וועדת של שרת המשפטים, העומדת בראש ו גם עמדתה השב"כ במעברות ובקרב יישובי העולים. ז

. לעיל( 38.1ר' פס'  –)על וועדת השרים לחוק  10, הפועלת לפי סעיף השרים לענייני חומר ארכיוני מסווג

ממשלה לחשוף מסמכים הדיברה שרת המשפטים על החלטת  25.3.2018בראיון רדיופוני מיום 

מכים הקשורים ליחס השלטונות לעולים מארצות המזרח, ונשאלה בין היתר באופן ממוקד על מס

 :פעילות השב"כ בקרב העולים ממרוקו. בתשובה ענתההמתעדים את 

אפשר  בהחלט –, אבל אם יש ארכיון של שב"כ שקשור לנושא הזהאני לא מכירה "

ראיון של שרת המשפטים, חה"כ איילת שקד )" .עבר מספיק זמן גם אותו.ולחשוף  לבדוק

 . (ואילך 358:דקה  - 25.3.2018 'רשת ב-כאן לתכנית "הבוקר הזה" עם אריה גולן,

 והביקורת השיפוטית חשיפה חלקית, שקילת האינטרס הציבורי. 3ח

ב"תרשים אחת מ"המסננות" בביטחון אינה "סוף פסוק". זוהי רק קיים חשש לפגיעה לפיה שקביעה  .64

; ((2003) 472-473, 465( 1פ"ד נח), נ' מבקר המדינה הוצאת "הארץ" בע"מ 8282/02עע"מ ) הזרימה" של הדיון

לאחריה מגיע . (22.9.14) 24, כב' השופטת ארבל, פס' הנהלת בתי המשפט נ' דה מרקר הארץ בע"מ 3908/11 "מעע

מסירת מידע חלקי של ו", בחומר בחינת "העניין ההיסטורי, המחקרי והציבורי שלתור "מסננת" 

ההוראות שפירשה את פסיקה מה. ובהיקש לעיל( 47-ו 46ר' פס'  – ( לתקנות העיון3)ה()9-( ו1)ה()9 תקנות)

 בחוק חופש המידע:שהמקבילות 

לא די בכך שהמידע המבוקש נכנס בגדר אחד הסייגים על מנת לפטור את הרשות מגילוי "

אינה מוחלטת, והמלאכה תהא לעולם מלאכת שקילה … המידע. תחולתם של הסייגים

לחוק חופש  )א(9בסעיף  למרות הלשון הקטגורית בה נוקט המחוקק. מכאן, כי ואיזונים

ניתן למסור …  א"פ( ,( לתקנות העיון1)ב()8בתקנה ה שהנוסח הזה –בהתאמה לענייננו ו) המידע,

לחוק כקובעות  9ניתן לראות את הוראות סעיף … גם מידע הנופל לגדרו של סעיף זה

לאחר שבחן אותו באספקלריה  שבית המשפט רשאי להסירו סטטוטורי–חסיון יחסי

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15080200-t08.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/5300073.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/5300073.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/5300073.htm
https://soundcloud.com/kan-bet/firifgumi3ay
https://soundcloud.com/kan-bet/firifgumi3ay
https://soundcloud.com/kan-bet/firifgumi3ay
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0208282-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11039080-b12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11039080-b12.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_363.htm#Seif9
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 01פס' כב' השופט עמית, , משרד הביטחון נ' גישה 3300/11 עע"מ)" לחוק 10-11של סעיפים 

(5.9.2012)). 

מהתשובה  –לעניין הציבורי בגילוי המידע מושא בקשתו של העותר נתייחס בפרק הבא, אך מכל מקום  .65

 שעה שדחה את הבקשה.  1 יניו של המשיבשקיבל העותר עולה שעניין זה לא עמד לנגד ע

, היא לעשות מאמץ לגלות את המידע המבוקש ולו באופן חלקי, 1 חובה נוספת שמוטלת על המשיב .66

לחוק חופש המידע  11. על ההוראה הזהה שבסעיף לעיל( 47)ר' פס' ( לתקנות העיון 3)ה()9כמצוות תקנה 

שניתן למסור את מרב המידע להנחות את הרשות הציבורית למסור למבקש המידע נאמר שהיא באה "

גם אין לקבוע, כשם שאין לקבוע חובת גילוי כללית, כך " .(405 ,תשנ"ז 2630הצ"ח , לחוק)דברי ההסבר לו" 

… , מוצדקתבכל מקרה ומקרהלהראות כי מניעת העיון,  הנטלועל הרשות "", בשום פנים, חיסיון גורף

את החלקים שלא ניתן לגלותם ולפרסם את  'עיפרון כחול'מקום שבו הדבר אפשרי, על הרשות לסמן ב

עע"מ )" היתר. אמצעים חשובים בהקשר זה שיש לשקלם הם פרסום תמצית ממצה והשמטת שמות.

 .((2.1.2006) 31, פס' משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ 6013/04

, וזאת מתייחסת לכל מסמך בנפרדחלקית של חומר ארכיוני,  ולוהחובה לעשות מאמץ מרבי לחשיפה  .67

כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר וכל בין היתר בשים לב לכך ש"חומר ארכיוני" מוגדר כ"

  .(לחוק הארכיונים 1סעיף )" תרשים, דיאגרמה, מפה, ציור, תו, תיק, תצלום סרט תקליט וכיוצא באלה

" בבחינת מעשה נדיבות של הרשות, אלא בבחינת מילוי חובתהמסירת מידע חלקי או בתנאים אינו " .68

יתר על כן, שעה . ((.102017.11) 11, פס' התנועה לחופש המידע נ' רשות ההגבלים העיסקיים 11120/08מ "עע)

לסייג שמדובר בחשיפת חומר ארכיוני יש לפרש את חובת הרשות באופן מרחיב, ולקבוע סטנדרט גבוה 

הקצאת משאבים בלתי סבירה או הכבדה "חלקי מותנה בכך שהדבר אינו כרוך ב פיו גילוי מידעשל

 – כל זאת, כיוון שבענייננו מדובר בארכיון. לחוק חופש המידע( 11( לתקנות העיון; סעיף 3)ה()9)תקנה " ניכרת

 .(7ע/ונספח  17 'פסר' )הוא מנהל ארכיון  1 המשיבכזכור,  – רשות ציבורית שכל תכליתה הוא גילוי מידע

כפופה לביקורת שיפוטית שהיא לחשיפת חומר ארכיוני את בקשת העותר הדוחה המשיב החלטה  .69

 ":De Novoבחינה "כל עוד לא הוכרעה השאלה אם מדובר ב –, וזאת למצער " בהיקפהדופן תיוצא"

החורגת מגדר הביקורת השיפוטית המקובלת על מעשי מדובר בסמכות יוצאת דופן "

מעין סמכות  …ק)א( לחו9גים למסירת מידע שבסעיף הרשות, במיוחד בהתייחס לסיי

לבין האינטרס  …ראשונית של בית המשפט עצמו לאזן בין האינטרסים המוגנים

, כב' השופט רביב דרוקר נ' משרד ראש הממשלה 7678/16 מעע")…" הציבורי בגילוי המידע 

 .((7.8.2017) 23מזוז, פס' 

)ההוראה שמסדירה  )ד( לחוק חופש המידע17אמנם בתקנות העיון אין הוראה מקבילה לזו של סעיף  .70

ה החקיקתית מחייבת להחיל על דרך ההיקש את אותם . אבל ההרמוניאת הביקורת השיפוטית(

שהביקורת אם נגרוס אחרת, הרי שיפוטית על החלטה לפי תקנות העיון. עקרונות גם בביקורת 

השיפוטית על החלטת הרשות תוגבל רק בשל הפקדת המידע בארכיון המדינה, וזאת בין שמדובר 

של משרד התיירות או עיריית רעננה. שהרי,  בחומר ארכיוני של השב"כ, ובין שמדובר בחומר ארכיוני

החלטת הרשות שלא לגלות מידע בשל חריג כזה או אחר, כפופה לביקורת שיפוטית יוצאת דופן. כיצד 

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11033000-e12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11033000-e12.htm
https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0406013-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0406013-padi.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/028_001.htm#Seif0
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08111200-b06.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08111200-b06.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/16076780-b15.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/16076780-b15.htm
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יתכן, אפוא, שהחלטה דומה, על אותו מידע בדיוק, תהיה נתונה לביקורת שיפוטית מוגבלת יותר, וזאת 

 תיישן" במשך עשרות שנים בגנזך?דווקא לאחר ש"המידע" )"חומר ארכיוני"( "ה

תרבות הסוד של המנהל במיוחד בשים לב לבענייננו, נדרשת בהיקפה ביקורת שיפוטית "יוצא דופן"  .71

כבר לפני יותר ממאה שנים טען הציבורי ובמיוחד של אותן רשויות, שהסודיות הוא לחם חוקן. 

המנגנון, הפכה לאובססיה, למטרה הסוציולוג מקס ובר, כי הסודיות, שנוצרה כדי לשרת את יעילות 

. רוברט מרטון טען, שהסודיות היא להגן על המינהל בפני פיקוח אפקטיביבמקום אמצעי, על מנת 

הפניה במאמרה של פנינה להב "חופש הפרסום, זכותו של האזרח לדעת  'ר) אינרציה ביורוקרטיתביטוי של 

הצעת חוק חופש המידע נאמר בדברי ההסבר, בו .(31, ה"ש 569, 571, 562)תשל"ו(  משפטים ו'וסודות רשמיים" 

ולא נכס המוחזק בנאמנות על ידיהן  נטיית הרשויות לראות במידע נכס שלהןכי "קשה לשרש את 

  .(397, תשנ"ז 2630הצ"ח ) "…עבור הציבור ומטעמו

  כך גם הסביר גנז המדינה: .72

מתבצעת כשהיא עצמה מוסתרת מן האזרח וללא … הסתרת מידע מטעמי חוץ וביטחון"

ידי אנשים בעלי רקע ביטחוני שהשקפת עולמם -בקרה ציבורית; והיא מתבצעת על

. הם בעלי (מושפעות מהכשרתם ומניסיונם )כמו אצל כל אדםותפיסותיהם המקצועיות 

דו"ח גנז המדינה )" בקיאות גדולה בנושאים ביטחוניים, אך פחות בנושאי דיון ציבורי

 .(16)נספח ע'( ע' 

 שנה: 40-לפני למעלה מיצחק גלנור  פרופ'דברים דומים כתב  .73

“We need publicity in order to find out whether secrecy is justified… Matters 

become further entangled 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) p. 276). 

 בגילוי המידע ציבוריהאינטרס ה. 4ח 

קיים עניין ציבורי גדל והולך במחקר ובדיון מחודש על קליטת גלי העלייה בעשורים הראשונים למדינה.  .74

, למשל ר')ילדי תימן פרשת על קצה המזלג נזכיר בהקשר זה את ועדות החקירה ואת הפולמוס סביב 

 אתר משרד ראש הממשלה...", בענייןחשיפת חומרי ועדת החקירה הממלכתית " ,2040החלטת ממשלה מס' 

  ;(אתר ארכיון המדינה…" בענייןחשיפת חומרי ועדת החקירה הממלכתית  סיכום פרוייקט; "13.6.2016

סיפורן של עיירות הפיתוח את שבוחן  ,"סלאח פה זה ארץ ישראל"הדיון הציבורי בעקבות הסרט את 

חשיפת חלטת הממשלה על "את הו; באמצעות חומר ארכיונימקביל וב דרך עיניהם של תושבי ירוחם

, 3710מס'  ת ממשלההחלט)" החומרים הארכיוניים בעניין קליטת העלייה הגדולה בראשית שנות המדינה

 .(25.3.2018 אתר משרד ראש הממשלה

מהארון", עיבוד והתמודדות עם אירועי העבר ואפילו אינטרס ציבורי גדול קיים גם ב"הוצאת שלדים  .75

 עם אירועים "מביכים". כפי מסביר גנז המדינה היוצא, ד"ר לזוביק: 

מהתמוטטות הנרטיב אודות  –יש יאמרו התחזקה  –החברה הישראלית שרדה היטב "

 בריחת הערבים במלחמת העצמאות והחלפתה בשנות השמונים בתמונה מורכבת יותר

https://tinyurl.com/ycexcz9x
https://tinyurl.com/ycexcz9x
https://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2630.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2040
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2040
http://www.archives.gov.il/wp-content/uploads/2016/12/yco-information.pdf
http://www.archives.gov.il/wp-content/uploads/2016/12/yco-information.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3710_2018
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השב"כ היה מעורב במערכת החינוך במגזר הערבי; ישראל טיפלה באזרחיה הערבים … 

ראוי שאזרחי … בצורה שאיננה מכבדת מדינה דמוקרטית )וגם באזרחים אחרים(

 .(17-16, ע' לעיל0 13ע/, נספח דוח הגנז) "המדינה יידעו על כך ויחליטו האם זה על דעתם.

, על קיימת חשיבות מיוחדת לחקר ולימוד של מקרים מן העבר, שבהם הופעלו שירותי הביטחון .76

. שהיו לכל הפחות "בתחום האפור" של המנדט שניתן להםבמשימות סמכויותיהם מרחיקות הלכת, 

 . י בעניין זה הוא חשוב בין היתר על מנת לצמצם מקרים כגון אלה בהווה ובעתידהדיון הציבור

 : השילוב של חיסיון עם כוח כמעט מוחלטהזהיר מפני ש ,פרופ' יצחק זמירראוי להפנות לדבריו  .77

משחית לחלוטין. סכנה זאת גדולה בתחום … הכוח נוטה להשחית, וכוח מוחלט"

ריכוז של עוצמה , שכן אין לך תחום שבו קיים הביטחון יותר מאשר בתחומים אחרים

, כמו תחום הביטחון. הסכנה הנובעת מכוח זה גדולה וסמכות, המתקרב לכוח מוחלט

הצירוף של כוח … ת סמיך העוטף את הביטחון הלאומיבמיוחד בגלל מעטה סודיו

אסון: הדרך לביטחון -וסודיות, בעיקר כאשר הוא נהנה מאשראי ציבורי, הוא הרה

)יצחק זמיר ." לאומי גם כשהיא רצופה כוונת טובות, עלולה להביא לאסון ואף לעריצות

 .((1989) 22-21, 17 משפטים יט"זכויות האדם ובטחון המדינה" 

ניתן לסכם את הגישה , כי "כב' השופט רובינשטייןבעניין זימון מפגינים ל"שיחות אזהרה" בשב"כ אמר  .78

הגבול בין "חתרנות" ומחאה ." זאת במיוחד כיוון שקו 'כבדהו בזהירות' –לשיקולי ביטחון כיום בביטוי 

 לגיטימית הוא דק מדק: 

מטבעו חמקמק, וברי כי פירושו ויישומו משתנה בהתאם לנסיבות  'חתרנות'המינוח "

וככל שהתרשמנו מן המידע שבפנינו, קיים חשש כי הכריכה בין … המקרה הקונקרטי

 […]. בותגם אם כוונותיו של השירות טו… חתרנות לבין פעילות טרור תהא מלאכותית

 .((7.2.2017) האגודה לזכויות האזרח נ' השב"כ 5277/13בג"צ )" נדרשת חשיבה נוספת

לוודא שמקבלי ההחלטות חשובה לא רק על מנת ללמוד על העבר, אלא כדי פתיחת חומר ארכיוני  .79

גלוי לעין כל; ידיעה זאת תשפיע לטובה על התנהלותם מחר והפקידים יידעו היום מה שהם עושים יהיה 

אם המדינה רוצה להימנע ממבוכות, שלא תתנהל בצורה ": גנז המדינהוכפי שהיטיב לנסח זאת  היום.

, שיידעו שלבסוף הדברים מביכה מביכה; לחלופין, אם מקבלי ההחלטות מתעקשים לנהוג בצורה

משרתי ציבור. פעילותם אמורה " .(12לעיל, ע'  130ע/, נספח דוח הגנז) "יתגלו. כך זה עובד בדמוקרטיה

רי. אכן, לעתים מעטה כזה של סודיות מובטחת מראש להיות כפופה לביקורת ציבורית ולדיון ציבו

והדברים נאמרים במישור העקרוני בלבד, וללא כל רמז  –עשוי להיות נוח. אולם, הוא גם עלול לכסות 

 2975/15 עע"מ)" על עניינים שראויים לביקורת ציבורית –או אחיזה בעובדותיו של המקרה שבפנינו 

 .((6.6.2016) 44, פס הוצאת עיתון 'הארץ' נ' משרד החוץ

 Israelitische 9366/12עא ) "דרך –ֶהְקשר, ולעתיד  –ההיסטוריה באה להעניק לימינו אנו "לסיכום:  .80

Kultusgemeinde Wien לציבור ". ((3.6.2015) 11 'פס ,השופט הנדל ,נ' הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

בישראל יש זכות לבסס את עמדותיו ביחס למדיניותה של ישראל על בסיס המדיניות בפועל, ולא על 

 12, כב' השופט ג'ובראן, פס' משרד הביטחון נ' גישה 3300/11 עע"מ)" שמועות וקטעי דיווחים בתקשורת

גילוי המידע המבוקש חיוני על מנת שלא נחזור על משגי העבר, שנוכל לקדם חברה שוויונית . ((5.9.2012)

 וצודקת, ולהגן על זכויות האדם.

http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%99%D7%98/mishpatim-19-1-017.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%99%D7%98/mishpatim-19-1-017.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/13052770-t23.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/13052770-t23.htm
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706853411a1/File/0b071706857e5efb
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/15029750-a05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12093660-z10.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12093660-z10.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12093660-z10.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11033000-e12.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11033000-e12.htm
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  לחוק השב"כ? 19סעיף  –חיסיון מיוחד . 5ח

אסורה , שחשיפת החומרים המבוקשים לעיל( 12)ר' פס' כזכור, במענה נוסף שנשלח לב"כ העותר הח"מ  .81

תקנות שירות הביטחון הכללי )פרטים לחוק השב"כ, והתקנות שהותקנו מכוחו:  19בהתאם לסעיף 

)להלן:  2004 –בנוגע לשירות אשר הם חסויים והיתר לפרסום מידע האסור לפירסום(, תשס"ד  אחרים

 .(1462עמ'  28.7.2004מיום  6331ק"ת תשס"ד מס' ) "(תקנות השב"כ"

 .16ע/ ומסומןמצורף לחוק ושל תקנות השב"כ  19סעיף העתק של  16/ע

יוצאי את , תקשורתנועדה להגביל את ההוראת חוק זו, שכותרתה "סודיות ועונשין", כפי שנראה מייד,  .82

בהווה, ראש השב"כ  – משיב דכאןהאת אך לא מידע פנימי וסודי, שהגיע לידיו מי את כל  –השב"כ 

 . לחשוף מידע במסגרת מילוי תפקידו על פי דיןמחליט הוא שעה ש

 :(2)א() עיף קטןמסקנה זו עולה בין היתר מס .83

שהגיע אליו  לא ימסור מידעוכן הפועל מטעם השירות, בעבר או בהווה,  עובד השירות"

 אלא אם כןבתוקף תפקידו או במסגרת פעילותו בשירות, למי שאינו מוסמך לקבלו, 

 "לכך בכתב בהתאם להוראות השירות קיבל היתראו  נדרש לכך כדין

שהוא חושף חומר ארכיוני כפי אינו חל על ראש השב"כ או מי מטעמו, שעה על "מסירת מידע"  האיסור .84

באופן  –לחלופין, כדי לחשוף חומר ארכיוני בחוק הארכיונים ובתקנות העיון.  –ש"נדרש לכך כדין" 

", ולצורך קבלת היתר כאמור עליו לפנות היתר בכתבנדרש ראש השב"כ ל" –יזום או על פי בקשה 

כוונת מתקין אין זאת, ש. . תוצאה זו אינה סבירה(או למאן דהוא אחר שכפוף לו) עצמו… חילה אלת

מלאכת ")התקנות הייתה, שעובד שב"כ "בעבר או בהווה", דוגמת מחברי הספרים שהזכרנו לעיל 

ל"היתר בכתב" מראש השב"כ כדי לעיין הם שנדרשים , (לעיל 9פס'  –ימי עמוס" לעיל; " 33ר פס'  – "מחשבת

 . בארכיון וכדי לפרסם את מה שמצאו בו

להסרת  יוובתקנותהשב"כ נגיע גם אם נפנה להסדרים אחרים שנקבעו בחוק אבסורדית לתוצאה  .85

וגם "הצנזור , (לחוק השב"כ (3ס"ק א))י להתיר פרסום מידע אסור לפרסום" סודיות. "ראש הממשלה רשא

)תקנה עם הגורם המופקד על הנושא בשירות" … רשאי" לעשות כן על פי בקשה, "לאחר שהתייעץ בעניין

לחוק השב"כ כדי למנוע חשיפת  19אם עומדים המשיבים על דעתם, שדיי בסעיף . לתקנות השב"כ( 3

: לאחר שבקשתו לעיין בחומר ארכיוני מעגל שוטה של ביורוקרטיזציהבנקלע שוב אנו חומר ארכיוני 

לחוק השב"כ, מופנה העותר לצנזור הראשי, וזה "רשאי להתיר" את החשיפה  19נדחתה לאור סעיף 

או "הגורם המופקד על הנושא בשירות". בסופו של דבר כל הדרכים  1 "לאחר שיתייעץ" עם המשיב

  .1 יבמובילות אל המש

של השב"כ שליווה את הליכי חקיקת החוק: המשפטי  היועץעו"ד אריה רוטר, מהסבריו של עולה גם כך  .86

"קודם לחקיקת חוק השב"כ, הנורמות המחייבות שמירת סודות בשירות היו הנורמות החוקיות 

סיית הנוגע לאוכלוהחלות על כלל אזרחי המדינה. ברי כי מסגרת זו לא הייתה מהודקת ַדָיה בכל 

חולשות נוספות שהצריכו, אליבא  ".אנשים שחשיפתם לסודות מדינה רגישים היא בשגרת עבודתם

, כמו, נבעו מהתערערותו של "הבסיס הנורמטיבי" ששימש כדי לאכוף סודיות 19דרוטר, את סעיף 

ל לחוק העונשין מחמת היותו מגבי 117לבטל או לשנות את הוראות סעיף … "רעיונות ויוזמות למשל 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_322.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_322.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_322.htm
https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6331.pdf
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ביטול בחוק של הצנזורה הצבאית על פרסומים, כמו גם צמצום סמכותה  ;… מדי את השיח החופשי

 . …"למקרים של וודאות קרובה… 

 הסודיות בעניין המשפטית המסגרת הידוקנדרש לשם " 19סעיף רוטר ממשיך ואומר, שעל רקע זה 

בחוק הקיים בקשר לשמירת מידע  החולשות שהתגלו", לאור "הרגיל הפלילי החוק שקובע למה מעבר

פרישת העובד מהשירות, כפיית מגבלות בקשר  שנצבר במהלך העבודה, מגבלות בשימוש בו לאחר

עסקאות השירות והמכרזים ואופן החלת הנורמות המחייבות  לשימוש במידע בחו"ל, סוגיית שקיפות

אנטומיה של חקיקה,  –יטחון הכללי )אריה רוטר, חוק שירות הב "שעובדים עם השירות על גורמים חיצוניים

  .(61-60, ע' 2010, מרץ המכללה לביטחון לאומי ואונ' חיפה

לעניין  הסדר מיוחדיצר בתקנות העיון  מחוקק המשנה, הלוא הוא ראש הממשלה והממונה על השב"כ, .87

חשיפת חומרי ארכיון שברשות השב"כ. חזקה עליו, שלא הורה על חשיפת חומרי ארכיון של שב"כ 

, שלמעשה ולפי 19כפופה להוראת סעיף  –מתוך כוונה שהוראה זו תהיה "אות מתה" מערש לידתה 

)אריה רוטר, חוק שירות הביטחון " לשירות חיסיון גורף של כלל העניינים הנוגעיםעמדת השב"כ, קובעת "

 . (61, ע' 2010, מרץ המכללה לביטחון לאומי ואונ' חיפהאנטומיה של חקיקה,  –הכללי 

 – רק אחד מיחידות סמך ביטחוניות שכפופים להסדרי החשיפה שבתקנות העיוןזאת ועוד, השב"כ הוא  .88

 19שאין "להן" הוראת סודיות סטטוטורית כמו זו שבסעיף  –יחידות צבאיות מסויימות, המוסד ועוד 

חומר ארכיוני שחשיפתו עלולה לסכן האחרות מחזיקות ביחידות הלחוק השב"כ. יש להניח שגם 

המשפט ידעו לשקול בכובד ראש טענה בדבר חשש כאמור שתישמע מפי יחידה אינטרס ביטחוני. בתי 

לא נועדה ואינה נחוצה כדי להגן על  19הוראה דוגמת סעיף ביטחונית גם אם אין לה "חוק משלה". 

 החשאיות של מידע מעין זה.

, 19עיף בכפוף לאמור לעיל, גם אם נניח שחשיפת מידע ארכיוני של השב"כ כפוף לאיסור הפלילי שבס .89

 וזהות עובדי השירות, נוהלי השירות הוראות השירותכללים, האיסור מוגבל אך ורק ל"לענייננו, 

 ", הוא ותו לא. כך עולה מלשון הסעיף והתקנות שהותקנו מכוחו: והפועלים מטעמו

בעבר  כללים, הוראות השירות, נוהלי השירות וזהות עובדי השירות והפועלים מטעמו" 

בנוגע לשירות שייקבעו בתקנות, הם חסויים וגילוים או  פרטים אחרים וכן, או בהווה

 .()א( לחוק השב"כ19סעיף )." פרסומם אסור

פרטיו … פרטים בנושאים המפורטים להלן הם חסויים וגילוים או פרסומם אסור"

זיהוים של … בעבר או בהווההאישיים של עובד השירות, וכן של הפועל מטעם השירות 

… " דרכי פעולהפרטים שיש בהם כדי לחשוף משימות, יכולות, … ותמיתקני השיר

 .(תקנות השב"כ)

המחוקק ומחוקק המשנה הבחינו בין מידע המזהה של עובד, סוכן, מודיע וכל אדם, שפעל "בעבר או"  .90

פועל "בהווה" מטעם השב"כ, לבין כל יתר פרטי המידע, שאותם מיקמו )בחוק ובתקנות( אחרי המילים 

 ". בהווה בעבר או"

https://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il/fullbooks/20101020/files/assets/common/downloads/publication.pdf
https://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il/fullbooks/20101020/files/assets/common/downloads/publication.pdf
https://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il/fullbooks/20101020/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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 להרמת נטל השכנוע על ידי המשיביםשנדרשת  פירוטרמת ה. 6ח

הנדרשת . עתה נתייחס למידת הפירוט ציינו שהמשיבים מסרו לעותר החלטה שאינה מנומקתלעיל  .91

הכללים הפרוצדוראליים שיאפשרו בחינה ודיון של  – בפני בית המשפט הנכבד במסגרת ההתדיינות

ונבקש מבית , Vaughnבעניין ממש. בהקשר זה נפנה לכללים שהתוו בתי המשפט האמריקאים 

 .)F.2d 820 (D.C. Cir. 1973, 4Vaughn v. Rosen 84(( המשפט הנכבד לאמץ אותם

הנחת "דהיינו,  שיטת המשפט הישראליתהמשפט האמריקאי מתחיל בנקודת המוצא המוכרת גם ב .92

הוא על  –בכל מקרה ומקרה  –"הנטל להצדיק את מניעת העיון . "המוצא היא שחל כלל הגילוי

"בראיות " וומשכנעיםבנימוקים סבירים "שלא לגלות מידע " ועליה לבסס את החלטתה הרשות.

 .(21-ן 18, 71 'פס, ד.נ.ד. נ' מנהל מע"מ 291/99רע"א )משכנעות" 

 asymmetrical distribution of knowledge "(King"-מתאפיין בבסוגיה שבפועל הדיון השיפוטי אלא  .93

, 830 F.2d 210 (D.C. Cir. 1987)of Justice epartmentD v.)) –  ,נמצאת רק הרשות, הצד שאינו מעוניין בחשיפה

 לחשוף את המידע. ולבסס את סירובה  טותבעמדה המאפשרת לה להעלות טענות עובדתיות מפור

להתייחס למידת הסבירות של לו כל יכולת אין ועל כן למבקש המידע אין את הפרטים העובדתיים 

 על דרך של השמטת פרטים ממסמך זה או אחר. –, למשל ההחלטה ולאפשרויות להתגבר על המניעה

ן היסוד של שיטת באורח חמור את עקרומעוות " מצב עניינים זהש Vaughnבעניין בית המשפט קבע 

 ".שלנו המשפט האדברסרית

החלופה שלפיה בית המשפט יבחן את המידע המבוקש במעמד צד אחד אינה יעילה, במיוחד שעה  .94

בחינת המידע במעמד צד אחד  שהיקף החומרים המבוקשים רחב ביותר וכולל מאות ואלפי עמודים.

  :שיפוטית המתבצעת במעמד צד אחד הפגם המובנה בביקורתגם אינה מרפאה את 

 "Such an examination… is necessarily conducted without benefit of criticism 

and illumination by a party with the actual interest in forcing disclosure." 

(Vaughn, p. 825). 

ולהניח לבית המשפט  ככל האפשר מתמרץ את הרשות לטעון לחיסיון רחבהמצב הקיים חמור מכך,  .95

"לטבוע" בתוך המסה של החומרים שבמוקד ההתדיינות. הרשות עושה שימוש בעובדה שנפח החומר 

ספר מקטעים המבוקש הוא אדיר ואינו מאפשר עיון אפקטיבי של בית המשפט, ובוחרת בקפידה מ

מייצגים  אינם , שהם "הרגישים" במיוחד,כאשר מקטעים אלה –שיובאו לעיון בית המשפט קצרים 

בכללותו תסכן החומר כאילו חשיפה של את החומר בכללותו, ועלולים להביא למסקנה השגויה 

 . אינטרס ביטחוני

"Thus, as a tactical matter, it is conceivable that an agency could gain an 

advantage by claiming overbroad exemptions. "(Vaughn, p. 826) . 

לסכל את כדי להתגבר על כשלים אלו, אמר בית המשפט, הכרחי שתקבע פרוצדורה, שתמנע מהרשות  .96

 יעילה:תאפשר ביקורת שיפוטית שהכללות מטעות, ושל ערפל והזכות למידע באמצעות מסך של 

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/383/1049/2245025/
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9900291-padi.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9900291-padi.htm
https://openjurist.org/830/f2d/210/king-v-united-states-department-of-justice#fn66_ref
https://openjurist.org/830/f2d/210/king-v-united-states-department-of-justice#fn66_ref
https://openjurist.org/830/f2d/210/king-v-united-states-department-of-justice#fn66_ref
https://www.ravellaw.com/opinions/d10d2ccb9b73e2eb66b76b4771aaa5a0
https://www.ravellaw.com/opinions/d10d2ccb9b73e2eb66b76b4771aaa5a0https:/www.ravellaw.com/opinions/d10d2ccb9b73e2eb66b76b4771aaa5a0
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"It is vital that some process be formulated that will (1) assure that a party's 

right to information is not submerged beneath governmental obfuscation 

and mischaracterization, and (2) permit the court system effectively and 

efficiently to evaluate the factual nature of disputed information" (Vaughn, id). 

ולגבי כל מסמך החסוי, החומר נקבע, כי על הרשות להגיש תצהיר, ובו אינדקס מפורט של לאור זאת  .97

לגבי החלקים חיסיון או פריט לציין מה מתוכו אפשר לחשוף באופן חלקי, ולנמק בפירוט את ה

 . החסויים

“This could be achieved by formulating a system of itemizing and indexing 

that would correlate statements made in the Government's refusal 

justification with the actual portions of the document. Such an indexing 

system would subdivide the document under consideration into manageable 

parts cross-referenced to the relevant portion of the Government's 

justification. Opposing counsel should consult with a view toward 

eliminating from consideration those portions that are not controverted and 

narrowing the scope of the court's inquiry” (id. at 827). 

, אומץ בפסיקה המאוחרת Vaughnהאינדקס המפורט שעל הרשות לכלול בתצהירה, כפי שנקבע בעניין  .98

על הרשות לנמק את ההצדקה נקבע . ”VAUGHN INDEX“ –והפך למונח השגור בפיהם של בתי המשפט 

לחיסיון בפירוט סביר, ולהדגים כיצד הפטור שעליו היא מסתמכת בהחלטתה חל באופן הגיוני על 

 )D.C.Cir  724d 2F. 656, Military Audit Project v. Casey)1981(;החומר שאותו היא מבקשת להותיר חסוי 

, 730 F.2d 773, 776 (D.C.Cir.1984)Miller v. Casey ) . 

"[T]he least that is required is that the requester and the trial judge be able to 

derive from the index a clear explanation of why each document or portion 

of a document withheld is putatively exempt from disclosure." (Hinton v. Dep't 

of Justice, 844 F.2d 126, 129 (3d Cir. 1988)).  

 לעניין זה לא דיי במסקנה או ב"תחושה" של הרשות:  .99

The affidavits will not suffice if the agency's claims are conclusory, merely 

reciting statutory standards, or if they are too vague or sweeping". )Hayden v. 

NSA, 608 F.2d 1381 (D.C. Cir. 1979), at 1387. 

וכי הפגיעה עצמה היא  'קרובה לוודאי'הקביעה, כי ההסתברות לפגיעה היא "והשוו: 

אינדור נ'  953/89)והשוו: בג"צ  ."פי "תחושת הלשון-"קשה", אינה יכולה להיעשות אך על

 .(694, 683(4, פ"ד מה)ראש עיריית ירושלים

העתקים של ביקש העותר  Berman (, 501 F.3d 1136 (9th Cir. 2007)Berman v. CIA)כך, למשל, בעניין  .100

Presidential Daily Brief הסוכנות מסרה את מרבית התדריכים  .60-שקיבל הנשיא ג'ונסון בשנות ה

https://www.leagle.com/decision/19811380656f2d72411252
https://www.leagle.com/decision/19841503730f2d77311379
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/844/126/79254/
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/844/126/79254/
https://www.ravellaw.com/opinions/d7c823ecfe0fe4aee87d28a61f81216c?query=Hayden%20v.%20NSA
https://www.ravellaw.com/opinions/d7c823ecfe0fe4aee87d28a61f81216c?query=Hayden%20v.%20NSA
https://www.ravellaw.com/opinions/d7c823ecfe0fe4aee87d28a61f81216c?query=Hayden%20v.%20NSA
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nd-4-683-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nd-4-683-l.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/padi-nd-4-683-l.htm
https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1155971.htmlhttps:/caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1155971.html
https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1155971.htmlhttps:/caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1155971.html
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 שהגישה לבית המשפט Vaughn Index-בתדריכים ממועדים ספציפיים.  2שביקש אך סירבה למסור 

שהגיע רק המידע העדכני ביותר אך כוללים היומיים התדריכים הנשיאותיים הסבירה הרשות, ש

יש בחשיפתם כדי לגלות באיזה מועד נודע לרשויות האמריקאיות לסוכנות המודיעין באותו יום ולפיכך 

ע, להסיק את זהות המודי, מיומנים פרט מידע מסוים. ממידע הקשרי זה יכולים גופי מודיעין זרים

  ובכך לחשוף שיטות ומקורות מודיעיניים.

חומרים, הנוגעים למבצעי ריגול אמריקאים מספר סוכנויות ביטחון וביון לגלות התבקשו בעניין אחר  .101

ובית המשפט בחן את התצהירים  חלק מהחומרים נמסרו למבקשיה. ימהלך מלחמת העולם השנב

הצטוו  יםבלתי מספק אונמצשתצהירים בי לגשהגישו המשיבות לגבי החומרים שאותם סרבו לחשוף. 

הרשויות לחזור לערכאה הדיונית ל"מקצה שיפורים". לעומת זאת, לגבי פריטי מידע מסויימים, נקבע 

טיב את  CIA-פירט ה כך, למשל, נסיבות וההנמקות לסירוב.שהתצהיר "תיאר בפירוט מרשים" את ה

תכנית נסיעות מפורטת של מקור מודיעיני בפרק ציין שיש בו דרגתם של המחבר והנמען, , את המסמך

מסויים ואת שמות מלוויו, ולאור כל הפרטים הללו )שהתצהיר למעשה חושף בפני המבקש(, הסביר זמן 

 .Oglesby v הפעלה של מקורות מודיעינייםושיטות חשוף את זהות המקור פרטים אלה עלולים ל כיצד

), 79 F.3d 1172 (D.C. Cir. 1996t of Army’U.S. Dep). 

ובתי המשפט  הוא חלק בלתי נפרד מהתדיינות לפי חוק חופש המידע בארה"ב Vaughn Indexכאמור,  .102

בכך שהוא  הליך הוגן יותר. ראשית, הוא יוצר מטרות חשובותחוזרים ומציינים שהוא משיג שלוש 

ייעל את ההליך מהוא שנית,  מספק לעותר מידע, שמאפשר לו להציג את עניינו בצורה מיטבית;

על החלטת הרשות שלא לחשוף  ביקורת שיפוטית אפקטיביתבתי המשפט לקיים ומאפשר להשיפוטי 

ש ; ולבסוף, הוא כופה על הרשות לבחון בזהירות כל פריט מידע ולשקול בכובד ראש האמנם ימידע

הכרח להותירו בחיסיון, וזאת כפועל יוצא של מלאכת האינדוקס, כשלעצמה, ולנוכח הידיעה שבית 

 Lykins v. United States Dept. of Justice, 725) המשפט מצוייד בכלי אפקטיבי לבקר את ההחלטה על חיסיון.

F.2d 1455, 1463 (D.C. Cir. 1984); Keys v. U.S. Dept. of Justice, 830 F.2d 337, 349 (D.C. Cir. 1987)) 

היא חיונית , הנכבד לאמץנבקש מבית המשפט  ה, ושאותה הפסיקה האמריקאיתהפרוצדורה שהנהיג .103

הגנה על הזכות לדעת. נורמות חקוקות וקביעות שיפוטיות המעגנות את זכויות האדם עלולות לשם 

מימושן. ערובות פרוצדורליות יוכלו לאזן להפוך ריקות מתוכן ללא ערובות פרוצדורליות שיבטיחו את 

את הסיכוי, שכל החלטה הפוגעת בזכות ולהגדיל  במעט את עוצמתו האדירה של המנגנון הביורוקרטי

 לדעת תעשה מתוך אחריות אישית ולאור הנורמות המצוות על כיבוד זכויות האדם.

 חשיפה יזומה של "חומר מוגבל" ונוהל חשיפה מיוחד. ט

" )ההסדר שמכוחו הגיש העותר דכאן את בקשת מבקששיפת חומר מוגבל "על פי ח ההסדר שללצד  .104

 שנה ויותר.  50חומרי ארכיון בני של  יזומהגם קבעו הסדר של חשיפה , תקנות העיון בקשתו(

"מפקיד המפורט בתוספת השנייה", דהיינו לגבי יחידות הסמך הביטחוניות שחל על  הסדר מיוחדזהו 

 שנה:  70-ל 50-שתקופת ההגבלה על חומרי הארכיון שהלן הוארכה מדוגמת השב"כ 

והל מיוחד לחשיפת חומר התייעצות עם הגנז, נ"מפקיד המפורט בתוספת השנייה יכין, ב

; הוראות הנוהל יתייחסו, בין השאר, לסוגי החומר שנה 50ארכיוני מסוים, בחלוף 

https://caselaw.findlaw.com/us-dc-circuit/1222339.html
https://caselaw.findlaw.com/us-dc-circuit/1222339.html
https://caselaw.findlaw.com/us-dc-circuit/1222339.html
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והציבורי בחומר ובהתחשב  הארכיוני שייחשפו בשים לב לעניין ההיסטורי, המחקרי

 .לתקנות העיון( )ה(8תקנה )" בבקשות שיתקבלו בדבר עיון בחומר

 מחוקק המשנה היה ער לפגיעה הנובעת מהאופי הגורף והשרירותי של הארכת תקופת ההגבלה.  .105

ליזום  סמכות רשותזה שנותן למפקיד  –)א( 8הסתפק בהסדר הכללי שבתקנה  הוא לאכיוון שכך, 

  .(לעיל 42.2; ר' פס' )א(8תקנה )" … שעליה יחליטתקופת ההגבלה "בתום תקופה קצרה יותר קיצור של 

חומר של  יזומהלתת משנה חשיבות לחשיפה  1 המשיב, וציווה על הוא קבע הסדר מיוחדתחת זאת, 

בהתאם לתקנות כבר היה אמור להיחשף , דהיינו אותו חומר ארכיוני ששנה ויותר 50בן מוגבל  ניארכיו

 שנה. 70-לפני שתקופת ההגבלה לגביו הוארכה ל –העיון הישנות 

החובה לגבש נוהל מיוחד לחשיפה נועדה ליצור כללים ברורים וקבועים, שאפשר יהיה להעמידם  .106

לביקורת שיפוטית. אלא שתכלית זו מסוכלת כל עוד נוהל החשיפה המיוחד נותר חסוי. אין לקבל את 

לחוק השב"כ אוסרת לגלות את הנוהל החשיפה  19יה הוראת הסודיות שבסעיף עמדת המשיבים, שלפ

וק. בתקנות . הוראת החיסיון שבחוק השב"כ נוגעת לכללים ונהלים לפי אותו ח(לעיל 21ר' פס' )המיוחד 

 העיון קבע ראש הממשלה הסדר מיוחד.

בסוגיות מסוימות. אך  חייבת להישמר סודיות גם במדינה דמוקרטית" :ד"ר נעמה כרמישכותבת כפי  .107

סוגיות חוסות תחת אלו הדיונים הסודיים לבין עצם קיומם ובעיקר לשאלה  שלנם יש להבחין בין תוכ

נעמה כרמי "מה ) להישמר בסוד צריך להתנהל דיון ציבורי."ייב ה מה חעל השאל… מטריית הסודיות

Secrets: On the Ethics of Concealment and RevelationBok,  Sissela  -מפנה ל ;notes.co.il ,28.12.2004סודי ומה לא" 

(Vintage Books, 1982).) 

חומר לחשוף  גם שחובתו של המשיב אינה מתמצה בגיבוש הנוהל המיוחד, וששומה עליולמותר לציין,  .108

רק כדי לקדם חשיפה לחשיפה יזומה הסדר מיוחד לא קבע . מחוקק המשנה בהיקף נכבדמוגבל ארכיוני 

 סמלית של פרטים ספורים בלבד. 

, שמסכמות ומתמצתות תעודות מקוריות. כזכור, חשיפה יזומה גם אינה מתמצית בפרסום סקירות .109

למעלה מן הצורך, היה הסבר זה  .(לעיל 26פס' ר' )מועצת הארכיונים לנציגת השב"כ כך גם הסבירה 

שהרי ההוראה לבצע חשיפה יזומה מתייחסת ל"חומר ארכיוני", דהיינו לחומר "גולמי" שישמש בסיס 

 . שירות הביטחוןאו "סקירות" ולפרסומים של חוקרים מטעם המדינה ללמחקר, ולא 

להעניק לחוקרים נבחרים מעמד של נהג ארכיון צה"ל בהקשר זה נוסיף ונציין, כי במשך שנים  .110

פרקטיקה זו ספגה ביקורת נוקבת "מורשה" ולאפשר להם זכות עיון "אישית" ובלעדית בחומר מוגבל. 

טחון תיבחר ביה כתל למניעת מצב שבו מערוליו לפעעכי "משרד הביטחון, הודיע לממבקר המדינה, ש

ימנע את החומר לנכון ו יספק להם את המסמכים שימצא כיוןרהאו את ההיסטוריונים הנראים לה,

פעילות זו עלולה לשבש את המחקר ההיסטורי ולהוביל לכתיבת  משכה שלהמאחרים, שכן 

  .(723 ע' (2000ב )50)דו"ח מבקר המדינה  מטעם' ה'היסטורי

עוד לא יותנה מעמד "חוקר מורשה" הודיע ארכיון צה"ל, ש ןבעקבות עתירה שהגישה העותרת דכא .111

. ((13.1.2010) 14-ו 8' ספ גורנברג נ' הממונה על ארכיון צה"ל 2467/05בג"צ )בזהות החוקר או בנושא המחקר 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_363.htm#Seif8
http://www.notes.co.il/carmi/9132.asp
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05024670-n13.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05024670-n13.htm
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חומר שהועמד "ש, ()ג(9תקנה )תקנות העיון ואף זאת בהתאם להודעה שהוגשה לבג"צ, נקבע בבהמשך, 

, אותו הזכרנו עמוס" "ימילמשל, בהקדמה לספר . כך, יהיה חשוף לעיון הקהל"… לעיונו של מבקש

״מקורם של חומר ומובאות שאין הערות שוליים בצדם הוא נאמר ש ,(לעיל 9ר' פס' )בפתח הדברים 

להעמיד לעיון הציבור את החומר הארכיוני,  1 בהתאם לתקנות, היה על המשיב. בארכיוני שב״כ״

  שנמסר לגמלאי השירות שחיבר את הספר.

 חשיפה יזומה של כל חומרי ארכיון עם תום תקופת ההגבלה. י

תקופת ההגבלה בת  בחלוף של חומר ארכיוני חשיפה יזומההיא אינו מקיים  1 חובה נוספת שהמשיב .112

"חשיפת חומר מוגבל לעיון הקהל יעשה המפקיד, בהתייעצות )א( מורה ש8זכור, תקנה כ. השנים 70

  .(לעיל 42.1 'ר' פס) "בתום התקופהעם גנז, 

ש.ב. -)ב לפניהו 1948שנוצר בשנת הארכיוני, את כל החומר בהתאם לכך היה כבר צריך לחשוף  .113

  , ולהיערך לחשיפה רצופה של החומרים שנוצרו בשנים שלאחריה.המודיעין של "ההגנה"(-ובשירות

ומר שעומד יש להקדים לחשיפה "בדיקה" של החכיוון שראשית, . לא תהיה חשיפה –ללא הערכות 

 "(.לאחר בדיקתו: "שחרור חומר מוגבל, 1" בתקנה חשיפההגדרת " לסיים את תקופת ההגבלה )ר'

 סבור שאין לחשוף תעודה כזו או אחרת, למרות שחלפה תקופת ההגבלה,  1 שנית, גם אם המשיב .114

)ד( על המפקיד 8בהתאם לתקנה  פרוצדורה שתארך זמן רב:לצורך זה נדרשת . בסמכותוהדבר מצוי אין 

, דהיינו את הסמכות הארכיונים )ג( לחוק10לפנות אל הגנז ולבקש ממנו שיפעיל את סמכותו לפי סעיף 

  .לעיל( 38.1פס' )ר' וועדת השרים בכפוף לאישור לציין חומר כ"סודי" או "חשאי" ולהגביל את העיון בו, 

. לא הייתה לו כוונה לחשוףגם מעולם אינו נערך לחשיפה בתום תקופת ההגבלה, ועל פניו  1 המשיב .115

ההגבלה על חומר ארכיוני של המשיב  עתירה זו מוגשת כשברקע קיימת כוונה להאריך את תקופת

זאת, למרות שמועצת הארכיונים, הגוף המייעץ לעניין תקנות, כבר דנה ביוזמה . שנה 90-ל 70 -מ

 . לעיל( 12ע/נספח  –)ר' פרוטוקול מועצת הארכיונים מיום והסתייגה ממנה 

פנתה באותה עת . (לעיל 40-ו 19ר' פס' )שנה  70-ל 50-כזכור רק בתחילת העשור הוארכה התקופה מ .116

ומחתה על הכוונה להאריך את תקופת ההגבלה באופן גורף על כל  מועצת הארכיונים לאהעותרת 

 חומרי הארכיון של שב"כ:

פיתרון 'קל' ופשטני, המשקף את ההתנגדות הקיימת לחשיפה התיקון המוצע עתה הוא 

מידע היסטורי, הקשור ביחידות הסמך הביטחוניות: משהגיע קץ גם לתקופת  כלשל 

 במקוםההגבלה הממושכת בת חמישים השנה דוחקים את הקץ ומאריכים אותה. זאת, 

קופות כה לקיים דיון ציבורי על הקריטריונים הראויים לחיסוי חומר ארכיוני לת

 .ממושכות, ולקבוע הסדרים פרטניים ומנגנונים, שיענו גם על זכות הציבור לדעת

בעוד שנים ספורות יהיה על יחידות הסמך הביטחוניות  …"פיתרון קל" אבל רק לכאורה

אישור "הפיתרון הקל" והגורף יבטיח חזרה כבר להתחיל להיערך לחשיפה. מה יהא אז? 

ה: הפרה של הדין, הימנעות מחשיפה של חומרים על התרחיש שלו אנו עדים עת

שהגיעו לפרקם, ופנייה למועצת הארכיונים בדרישה לאשר הארכה נוספת של תקופת 

 .(29.11.2009 לטיוטת תקנות העיון, אתר האגודה הערות האגודה לזכויות האזרח)" .ההגבלה
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 ייב להישמר בסודה מה חשאלציבורי ב לא חושפים, לא מקיימים דיון .וזה בדיוק מה שקורה עכשיו .117

אין חולק  –כפי שכבר נאמר לעיל . מאריכים את תקופת ההגבלה וחסל. (לעיל 107ר' נעמה כרמי, פס' )

 אבל הכול?יבים להישאר בסוד. גם במדינה דמוקרטית יש דברים שחיש

ההימנעות מחשיפת חומר שכבר אינו מוגבל, ההתעלמות  :כל זה מסתתר סירוב אחד גדולמאחורי  .118

של הדחייה האוטומטית  – והעיקר שנה, 50ממצוות התקנות על חשיפה יזומה של חומרי ארכיון בני 

בסירוב הרשות מקורן  כל אלה –, ללא הנמקה וללא הצדקה דכאן העותר ות כמו זו שהגישבקש

ולתת משקל ראוי לזכות הציבור לדעת וללמוד את עברו. התוצאה היא  להפנים את חובת השקיפות

על זאת כבר הזהירנו בית המשפט העליון לפני שנות דור: הטייה ועיוות של הזיכרון הקולקטיבי, ו

בע גם מה טוב לאזרח "שילטון הנוטל לעצמו את הרשות לקבוע מה טוב לאזרח לדעת, סופו שהוא קו

אולפני  243/62)בג"צ " לחשוב; ואין סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה אמיתית, שאינה 'מודרכת' מלמעלה

 .(2416, 2407, פ"ד טז הסרטה בישראל בע"מ נ' גרי

זכרו, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש לאור כל האמור ומכל הטעמים שהו

הוצאות  , ולהשית על המשיבים אתבראשית עתירה זו ולאחר קבלת תשובת המשיבים להופכו למוחלט

 העותרים.

 _____________________ 2019בינואר  1
 , עו"דאבנר פינצ'וק 

 יםהעותרב"כ  
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