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 כבוד ל

 לזוביקד"ר יעקב 

 גנז המדינה

  !בקשה דחופה

 באים לארכיון המדינהה בפנישיפה של חומר ארכיוני חהמדיניות 

 והתנהלותכם מול ארגון עקבות ,ייבבהתאם להסדר המשפטי המח חשיפה

 

ם לסמכותך [ בבקשה לפעול בהתא580615987ע"ר ]לפנות אליך בשם ארגון עד כאן  יםמתכבד והרינ

אנשים הבאים לארכיון המדינה, תהיה בהתאם שמדיניות החשיפה של חומר ארכיוני לולהורות 

 .19.6.17נזרי, מיום  זרעו"ד ש להסדר המשפטי המחייב, בהתאם להנחיות המשנה ליועמ"

לה חשש לחוסר תקינות מינהלית, ואנו מתעתדים לפעול בעניין זה מול ידינו עומהמידע המצוי ב

 כדלהלן.הערכאות המתאימות, ו

 ני הבאים לארכיוניםמדיניות החשיפה בפ 

מדיניות החשיפה של חומר ארכיוני', תחת הכותרת 'שינוי  24.7.17סמת ביום במסמך שפר .1

, אלא אם נהג ארכיון המדינה לחשוף בעצמו את רוב התיקים כל השניםך במש"כי  כתבת

 נתקל בבעיה מיוחדת. תיקי משרד החוץ, חלק מתיקי משרד רה"מ ובצורה נקודתית תיקים

של משרדים אחרים נחשפו על ידי נציגים של משרדים אחרים נחשפו על ידי נציגים 

מוסמכים של המשרדים שישבו בארכיון. בשאר המקרים חשפו עובדי הארכיון את התיקים 

קמת אתר האינטרנט תוך הסתייעות בייעוץ משפטי ואחר. ואולם מאז ה לפי מיטב הבנתם,

, וניים על ידי הציבור הרחבהתלולה בביקוש לתיקים ארכי החדש של הארכיון, והעלייה

 התחדשו הדיונים סביב התנהלות זאת".

עו"ד רז נזרי שנתנהל  י לממשלהדרש המשנה ליועץ המשפט 2017ביוני  19-עוד הוספת כי "ב .2

 ."2017ביולי  2סדר המשפטי, ומכתבו הגיע אלי ביום לפי הה

 אינטרנט והעלייה התלולה בביקוש לתיקיםהקשר בין הקמת אתר העולה ממכתבך  .3

 .19.6.17ארכיוניים, ובין הנחיית המשנה ליועמ"ש מיום 
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תקנות הארכיונים )עיון בחומר כוחו מו 1955-חוק הארכיונים תשט"ו  הוראות ברם, ברי כי .4

 כי חשיפת חומר מוגבל יעשה המפקידעות הקוב ,2010 –ארכיוני המופקד בגנזך( תש"ע 

ת החומרים לפני דווקא, אינן מבדילות בין חשיפת החומרים באתר האינטרנט ובין חשיפ

 ים הממשלתיים.אנשים הבאים לארכיונ

ת חומרים ארכיוניים בפני להורות שחשיפשך לפעול בהתאם לסמכותך ונבקאשר על כן,  .5

יה בהתאם להנחיית המשנה ליועמ"ש עו"ד התאנשים הבאים לארכיונים הממשלתיים 

 רז נזרי, היינו רק לאחר אישור נציג המשרד המפקיד.

צלם החלו אנשי ארגון 'עקבות' ל לה כי בעת האחרונהמהמידע המצוי בידינו עוכמו כן,  .6

בפני עובדי הארכיונים כי  טועניםעתים הם ול, השונים מסמכים רבים מהארכיונים

 לצרכי עבודות אקדמאיות. דרושים להם הארכיוניים המסמכים

 שלות זרות.ממ מנותממ 'עקבות'את ארגון  .7

ן משרד הביטחולחומרים רבים הקשורים  ומפרסם חושף 'עקבות'כידוע לך, ארגון  .8

 ולנושאים אחרים בעלי רגישות ציבורית.

אתר החומרים שהתקבלו מארכיון המדינה ומפורסמים בהאם  ,את תשובתך נבקש .9

תקנות הארכיונים ב 7אמור בסעיף בהתאם ל]באישורכם  פורסמו 1האינטרנט של הארגון

 [?2010 –)עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך( תש"ע 

קשים להסרת בהסכמתכם נבקשכם לנקוט בצעדים המתבככל שפרסומים אלו נעשו שלא  .10

 מים.פרסחומרים אלו, ולנקיטת סנקציות כנגד המ

-, תשי"טתשומת לבך להוראות חוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות( בקש אתנ .11

ן ערכאות ש"על ההנמקה לאפשר להעמיד את ההחלטה למבח לכךו ,)ב(6-ו 2 , סעי'1958

 ולשם כך עליה לשקף את הפרמטרים המרכזיים של הליך קבלת –הערעור והביקורת 

ההחלטה, כאשר לצד טעמיה עליה לכלול את עיקרי הממצאים העובדתיים שההחלטה 

 .6213/14מבוססת עליהם" וביתר הרחבה בבג"צ 

 במידת הצורך, הח"מ מתעתדים לפעול בעניין זה אל מול הערכאות הרלוונטיות. .12

 בהקדם, נודה. על טיפולך ותשובתך אלינו .13

 ברכהב
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