
  2467  /05בג"צ      ית המשפט העליוןבב
       ושבו כבית משפט גבוה לצדקבי
  

  

  

  גרשום גורנברג. 1    העותרים:

  אגודה לזכויות האזרח בישראלה. 2        

ב"כ עוה"ד אבנר פינצ'וק ו/או דן יקיר  "יע
ו/או דנה אלכסנדר ו/או מיכל פינצ'וק ו/או 

לילה מרגלית ו/או פאטמה  וא/עאוני בנא ו
בדארנה ו/או שרון -רישגאו באנה אלעג'ו ו/
ס ו/או סוניה בולוס ו/או לימור יו–אברהם

  יהודה ו/או עודד פלר 

  אגודה לזכויות האזרח בישראלמה

  65154, תל אביב 75חלת בנימין נמרחוב 
   www.acri.org.il 03-5608165פקס: , 03-5608185ל': ט

  

  

   - ד     ג  נ   -   

  הממונה על ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון . 1  משיבים:        ה      

  ממשרד הביטחון, הקרייה, תל אביב        

  הוועדה לאישור חוקרים מורשים בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. 2    

  ממשרד הביטחון, הקרייה, תל אביב    

  ראש הממשלה .3    

  , ירושלים2מרחוב קפלן       

    

  

  רה למתן צו על תנאיעתי



  2

  : בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא צו על תנאי ולהורות למשיבים לנמק

  מדוע לא יאפשרו לעותר בכל מידע, המצוי בארכיון צה"ל, הנוגע למחקרו; 

  מדוע לא יאשרו לעותר מעמד "מורשה"; –מדוע לא יבוטל הסדר ה"חוקר המורשה" ולחלופין 

לבחור את  - ם לעיין ברשימות מלאי ובאינדקסים, ובעזרתם מדוע לא יאפשרו לעותר ולכל אד

  תיקי המידע, שבהם ברצונם לעיין;

  ; 1966-תשכ"ז, (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)תקנות הארכיונים ל 7מדוע לא תבוטל תקנה 

מדוע לא יפרסמו ברבים את הכללים והקריטריונים, המשמשים אותם לחשיפת המידע 

  הענקת מעמד של "מורשה"; שבארכיון צה"ל ול

מדוע לא יימנעו מלכלול בשיקולי "ביטחון המדינה", המונעים חשיפה של חומר ארכיוני, 

  שיקולים של פגיעה בתדמית המדינה ואישיה ושל מניעת מחלוקות פוליטיות.

  

  ואלה נימוקי העתירה:

  מבוא

 עתירה זו עניינה חופש המידע והזכות החוקתית לדעת. העותר הוא חוקר

ועיתונאי, השוקד על כתיבת ספר בנושא ההתיישבות היהודית בשטחים בעשור 

וביקש לעיין בחומר  2- ו 1'. לשם כך פנה העותר אל המשיבים 67שלאחר 

ארכיוני, הרלוונטי לנושא מחקרו. בקשתו של העותר נדחתה בנימוק, שהמדובר 

  בנושאים "עדינים" ו"בעייתיים", שאין זה רצוי שיעסקו בהם. 

תבר שהעותר אינו לבד: במהלך העשור האחרון מתח מבקר המדינה ביקורת מס

קשה חוזרת ונשנית על האופן, שבו מתנהל ארכיון צה"ל, וקבע, בין היתר, כי 

הארכיון מונע מהציבור מידע רב משיקולים זרים וללא שתהא לכך הצדקה 

ם אליו" ביטחונית. המבקר קבע, כי "הארכיון אינו נוהג בשוויון כלפי הפוני

  ". ילאמות המידה המקובלות במחקר מדע גודיופועל "בנ

זכותו של העותר  –המשיבים מגבילים שלא כדין את הזכות החוקתית לדעת 

וזכותו של הציבור בכללותו. הם גורמים להטייה של המחקר ההיסטורי, 

הזיכרון הקולקטיבי והמורשת התרבותית במדינת ישראל. הם פוגמים בשיח 

דמוקרטי בשאלות ביטחוניות ופוליטיות. הם נוטלים לעצמם את הציבורי ה

  מה טוב לאזרח לחשוב.  –ועקב כך  –הרשות לקבוע מה טוב לאזרח לדעת 
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  המסכת העובדתית

  העותר, מחקרו ומגעיו עם המשיבים

, ומחבר של Jerusalem Reportהעותר הוא עיתונאי וחוקר. הוא חבר במערכת העיתון הישראלי  .1

 The End of Days: Fundamentalism and theרים בנושאים שונים. ספרו האחרון, מאמרים וספ

Struggle for the Temple Mountדתי סביב הר הבית, פורסם בשנת - , בנושא הסכסוך הפוליטי

 .Oxford University Pressע"י  2002ובשנת  The Free Pressע"י  2000

" או ארכיון צה"לכת הביטחון (להלן: "המשיבים הם המופקדים על ארכיון צה"ל ומער .2

"). ארכיון צה"ל מהווה חלק בלתי נפרד מגנזך המדינה, אך בפועל הוא מנוהל כיחידה הארכיון"

עצמאית במשרד הביטחון, שכפיפותה לגנז המדינה היא מקצועית בלבד. הלכה למעשה, המשיבים 

לעיון במסמכים המופקדים בו. הם אלה שעל פיהם יישק דבר בכל הקשור לכניסה לארכיון צה"ל ו

") היא המשיבה(להלן: " 1המשיבה הוא מתקין התקנות, שעל פיהן מתנהל הארכיון.  3המשיב 

היא וועדה, הבוחנת בקשות של חוקרים  2המשיבה עובדת משרד הביטחון, המנהלת את הארכיון. 

 יו מוגבלת. לקבל מעמד של "חוקר מורשה", ולאפשר להם לעיין בחומר ארכיוני שהגישה אל

העותר עוסק בימים אלה בכתיבת מחקר חדש בנושא ההתיישבות היהודית בשטחים בעשור  .3

. את מהדורתו האנגלית הראשונה של המחקר עתיד העותר להוציא בעוד 1967הראשון שלאחר 

. לאחר שתצא המהדורה הראשונה Times Books (Henry Holt)חודשים אחדים בספר בהוצאת 

משיך ולהרחיב את מחקרו, לקראת הוצאת מהדורות נוספות ולקראת הוצאת מתכוון העותר לה

 מהדורה עברית של הספר.

והגיש בקשה , 2003בחודש ספטמבר  -לצורך עריכת המחקר פנה העותר אל המשיבים לפני כשנה  .4

. לקבל מעמד של "חוקר מורשה", שיאפשר לו לעיין במסמכי ארכיון, הנוגעים לנשוא מחקרו

העותר עם המשיבה וקיבל ממנה הנחיות כיצד לערוך את בקשתו. לעותר לא הותר תחילה נפגש 

לראות אינדקסים או רשימות מלאי של תיקים ומסמכים, ונמנעה ממנו האפשרות להחליט בעצמו 

באלו תיקים ברצונו לעיין בהתאם לאירועים נשוא מחקרו ומועדיהם. על כן, כל שהיה בידיו לעשות 

שברצונו לחקור, ולהותיר לאנשי הארכיון להחליט איזה חומר יוכל, אם  הוא לפרט את הנושאים

 בכלל, לראות. 

  . 1מצורף ומסומן ע/ 18.9.2003העתק מכתב העותר מיום     1ע/

 –, הדנה בבקשות לקבל מעמד של חוקר "מורשה" בקשתו של העותר נדחתה על ידי הוועדה .5

שתו, שוחח העותר עם המשיבה ביום . עוד בטרם קיבל הודעה רשמית על דחיית בק2המשיבה 

שנה, ולא ניתן לחרוג מתקופה זו  50, וזו מסרה לו, שהמידע שהוא מבקש חסוי למשך 9.12.2003

 " כדבריה. במיוחד בנסיבות של היום"

בקשה חדשה, מפורטת יותר ומצומצמת  2003בהמלצת המשיבה חזר העותר והגיש בחודש דצמבר  .6

אף זאת בהמלצת המשיבה, לצמצם את בקשות המידע בנושאים בהיקפה. במיוחד השתדל העותר, 

 ביטחוניים וצבאיים, והתמקד בנושאים מדיניים ופוליטיים. 
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בעניין יישוב  1967בין היתר ביקש העותר לקבל חומר על פגישה בין משה דיין לבין חנן פורת בקיץ 

לת רישיון של שלושה מחדש של כפר עציון; מסמכים, הקשורים לתקרית "הקיוסק בחברון' ושלי

ממתנחלי חברון; תעוד הפגישות והמגעים בין שמעון פרס ועוזריו לבין אנשי גוש אמונים על רקע 

הניסיונות להתיישב בסבסטיה; התכתבות בין שמעון פרס לבין חנן פורת ופנחס ולרשטיין בנושא 

ם בעניין הצעות מחנה עבודה בשטחים; התכתבות בין משה דיין לבין לוי אשכול או שרים אחרי

ודו"ח חקירה  1972להקים ארבע ערים בגב ההר; חומר על פינוי הבדווים מפתחת רפיח בשנת 

  ספיר", ועוד.  –בנושא; מסמכים, הקשורים למשא ומתן על "מסמך גלילי", הידוע גם כ"הסכם דיין 

דיעה לו על בקשתו השנייה לא קיבל העותר תשובה אלא לאחר שפנה בטלפון אל המשיבה, וזו הו

 ".בקשתו השנייה נדחתה בשל היותה, לדבריה, "רגישהבעל פה, כי גם 

  .2מצורף ומסומן ע/ 15.12.2003העתק מכתב העותר מיום     2ע/

, אל המשיבה ואל מחלקת האגודה לזכויות האזרח בישראלפנה העותר, באמצעות  14.4.2004ביום  .7

תו פעם נוספת, תוך שהוא מפרט הבג"צים בפרקליטות המדינה, והפציר בהם לשקול את בקש

 בפניהן את הטענות העובדתיות והמשפטיות, המצדיקות להעתר לבקשה. 

  . 3מצורף ומסומן ע/ 14.4.2004העתק מהפנייה אל המשיבה מיום     3ע/
  . 4מצורף ומסומן ע/ 14.4.2004העתק מהפנייה אל מחלקת הבג"צים מיום     4ע/

ונית, ובה הבטיחה לחזור ולשקול את בקשת העותר. שלחה המשיבה תגובה ראש 26.4.2004ביום  .8

חיפוש החומר הוא מורכב ומחייב השקעת זמן ומשאבי יחד עם זאת הוסיפה המשיבה וטענה, כי "

 ". בתגובה הודיע ב"כ העותר למשיבה, כי לא יסכין להמשך הסחבת בעניינו של העותר. אנוש רבים

  . 5מצורף ומסומן ע/ 26.4.2004העתק מהתגובה הראשונית של המשיבה מיום      5ע/
  .6מצורף ומסומן ע/ 19.5.2004העתק ממכתב ב"כ העותר מיום      6ע/

שבה  -  2המשיבה  –הודיע ב"כ המשיבים, כי הוועדה לאישור חוקרים מורשים  20.6.2004ביום  .9

ודנה בבקשת העותר, והחליטה שלא לאפשר לו לעיין במסמכים כלשהם, זולת מסמכים שהם נחלת 

ור זה מכבר ("מסמכים על דיונים בכנסת וכן צווים משפטיים סטטוטורים בלתי מסווגים"). הציב

לא חושפים חומר ארכיוני המצוי זאת, כך נאמר, לאור העיקרון המנחה את הוועדה, ולפיו "

בתקופת ההגבלה לפי התקנות, הנוגע למו"מ או דיונים על גבולות, ועל תכנון וקביעת התיישבות 

הביטחונית והמדינית של החומר, עד שלא ייקבעו גבולות סופיים עם השכנים  עקב הרגישות

גבולות שכבר נקבעו " אלא אם מדובר ב"והנושאים והנותנים, זאת כדי לא לפגוע במו"מ עתידי

". יחד עם זאת, באחרית הדברים הוזמן העותר לשוב (זו הפעם הרביעית!) ולפנות כגון גבול מצריים

שהתייחסות " –כך נאמר  –" "יתכןג התייחסות פרטנית לפי סעיפי בקשתו. לארכיון צה"ל ולהצי

בנוסף הופנה העותר לחפש חומר בנושא מחקרו בארכיונים ". פרטנית תאפשר עיון בחומר הנוסף

 אחרים לרבות ארכיון המדינה וארכיון מכון ירושלים.

  . 7מצורף ומסומן ע/ 20.6.2004העתק מכתב ב"כ המשיבים מיום     7ע/

בתגובה ביקש ב"כ העותר מהמשיבים להבהיר מה הטעם לשוב ולפרט את סעיפי הבקשה, שעה שכל  .10

 כולם מתייחסים לנושא, שלדעת הוועדה הוא "רגיש" ואין להתיר את העיון בו. 
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נוסף, כיוון שגם הוועדה ציינה, כי הכלל, לפיו אין לחשוף "חומר בנוגע לגבולות והתיישבות", אינו ב

שכבר נקבעו כגון גבול מצריים", ביקש ב"כ העותר לאפשר לו "לעיין בכל התיקים,  חל על "גבולות

שעשויים להיות קשורים לשני נושאים הנכללים בבקשתו והנוגעים ל'גבולות שכבר נקבעו' " (חומר 

  על פינוי הבדואים מפתחת רפיח; חומר, המתעד את חלקו של דיין בתכנון העיר ימית).

הועדה, כי העותר יחזור וייפרט את בקשתו, ציין ב"כ העותר, כי העותר  לבסוף, בהתייחס להצעת

המשיבה, ועל כן לא  –ערך את בקשותיו הקודמות בהתאם להנחיותיה של הממונה על ארכיון צה"ל 

לאפשר למר גורנברג לעיין ברור איזה פירוט נוסף יוכל להושיעו. ב"כ העותר גם חזר על בקשתו "

  " שכן: הרלוונטיות, כדי שיוכל להזמין את אלה הרצויים לו ברשימות התיקים מהשנים

"מר גורנברג לא ביקש מכם שתאתרו עבורו 'פריטים בודדים בתיקים' (כלשון 

מר גורנברג הוא שאמור לנבור הוועדה), שהרי זוהי בדיוק עבודתו של החוקר: 

בתיקים, שעשויים להיות רלוונטיים למחקרו ולראות האם יש בהם "פריטים 

. בהקשר זה אין לי אלא לחזור למכתביי בודדים", שעשויים לסייע לו במחקרו

שבסימוכין, בהם הצבעתי על הכורח לאפשר לחוקרים, דוגמת מר גורנברג, לעיין 

  ". ברשימות התיקים ולהזמין את אלה הרצויים להם..

  . 8מצורף ומסומן ע/ 22.6.2004העתק מכתב ב"כ העותר מיום     8ע/

ב"כ המשיבים, כי אין כל מקום לאפשר לעותר לעיין ברשימת תיקים באשר ממילא  בתגובה הודיע .11

". באשר לדרישת העותר לקבל לידיו חומר, שייתכן ולא ניתן יהיה לו לעיין בהםהם כוללים חומר "

סגר ב"כ המשיבים את הפתח  –הנוגע להתיישבות באיזורים הסמוכים ל"גבולות שכבר נקבעו" 

הקודם, והודיע שגם חומר מעין זה הוא חסוי, באשר חשיפתו, לאחר תקופה  הצר, שהותיר במכתבו

 קצרה, עלולה לפגוע ביחסי החוץ של המדינה. 

  .9מצורף ומסומן ע/ 5.7.2004העתק מכתב ב"כ המשיבים מיום      9ע/

בינתיים גם מילא העותר אחר הצעת המשיבים ופנה לארכיונים עליהם המליצה בניסיון למצוא  .12

. מהמכון לחקר ירושלים הודיעו לעיל) 9(ראו סעיף ים, הנדרשים לו לצורך מחקרו בהם מסמכ

". אין בין כתליו ארכיון למסמכים היסטורייםוכי " 1978לעותר בתגובה, כי המכון הוקם בשנת 

שה דיין ושמעון פרס בתפקידם מגנזך המדינה נמסר לעותר, כי המסמכים שחיפש (מסמכים של מ

כשרי ביטחון) אינם שמורים בגנזך המדינה אלא בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. בנוסף פנה 

ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ואולם גם הם גב' יעל דיין ולפרופ' אשר ססר העותר אל 

 רכיון צה"ל.השיבו לעותר, כי אין בידם מידע מן הסוג שהוא מחפש, והפנו אותו שוב לא

  . 10מצורף ומסומן ע/ 29.6.2004העתק ההתכתבות עם מכון ירושלים מיום      10ע/
  . 11מצורף ומסומן ע/ 7.7.2004העתק תשובת גנזך המדינה מיום       11ע/

לאחר הדברים האלה, ובהתאם להצעת ב"כ המשיבים, חזר העותר ופנה אל המשיבה וביקש לדעת  .13

, הודיעה המשיבה לעותר, כי 11.7.2004טלפונית, שהתקיימה ביום האם חל שינוי בעמדתם. בשיחה 

יוכל לעיין במספר מסמכים בודדים, שתרומתם למחקר מוטלת בספק רב, ושממילא ניתן לאתרם 

מייד לאחר תום המלחמה וכן פרוטוקולים של מליאת  1967-בארכיונים אחרים (פקודות שהוצאו ב

בחומר, הקשור בשיחות ספציפיות של משה דיין עם משה הכנסת). כששאל העותר האם יוכל לעיין 
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כל הנושא הזה של התיישבות לווינגר ושל שמעון פרס עם מתנחלי סבסטיה, ענתה המשיבה, ש"

ועל כן, לפחות בשלב בשטחים נכנס לתחום מאוד בעייתי של דיונים או מגע עם הפלשתינאים", 

של קרקעות ובעיות אחרות. כששאל העותר שמשליכים על בעיות "לא חושפים חומרים כאלו", זה 

 על חומר, שאינו קשור על מגעים עם פלסטינים, ענתה המשיבה: 

"אתה יודע יפה מאוד שהמתיישבים לא נכנסו לחלל ריק. ודאי שיש לזה נגיעה 

ואתה רואה מה שקורה בעולם הרחב עם כל הסיפור למגעים עם הפלשתינאים. 

שלא אתה , מאוד בעייתיים, ואני בטוחה . אלה נושאים מאוד עדיניםשל הגדר

. ואז יש כאן לנו בהחלט נקודת רוצה להיות זה שיוציא את הבעיות האלה החוצה

זמן שהיא בעייתית מבחינתך ומבחינתנו. אתה צריך להבין את הקונטקסט הרחב 

  "א"פ) –(ההדגשות שלי של כל הנושא הזה.... 

ק "עוד השבוע" האם יוכל לקבל חומר, הקשור לבסוף התרצתה המשיבה והודיעה, שתחזור ותבדו .14

. חרף 1972-1973במגעים, שהיו לשר הביטחון עם מתנחלי סבסטיה, ולתכנון העיר ימית בשנים 

הבטחתה לא חזרה המשיבה אל העותר אלא לאחר זמן רב, וגם אז הודיעה לו, כי לא יוכל לקבל את 

העיר ימית). היא הבטיחה לשוב אליו עם  המידע שביקש, למעט פרט זניח אחד (חוברת בנושא תכנון

תשובה לגבי פריט נוסף, ואולם לא עשתה זאת עד עצם היום הזה. בשלב זה תש כוחו של העותר. 

הוא חדל מלחזר לפתחה של המשיבה לאחר שהבין, שלא יזכה אלא בבדלי מידע שוליים, ולבטח לא 

 יזכה לקיים מחקר כהילכתו.

  ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

את המעט שלמד במהלך מגעיו  –טבע הדברים מביא העותר את סיפורו האישי בלבד, ובכלל זה מ .15

עם ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון על אופן התנהלותו. על מנת שנוכל לדון בטענותיו של העותר, 

ננסה למקם את סיפורו במציאות העובדתית והמשפטית, שבה פועל ארכיון צה"ל. במלאכה זו נפנה 

משרד , ולדו"חות, שנכתבו בעשור האחרון על ידי באתר משרד הביטחוןאתר ארכיון צה"ל בעיקר ל

. דו"חות אלה מעלים תמונה עגומה על האופן, שבו מתנהל הארכיון, לרבות חסימה מבקר המדינה

של הגישה לחומר הארכיוני; הפלייה בין חוקרים,  –ביטחונית או אחרת  –חסרת הצדקה 

ם; הצבת חסמים ביורוקרטיים על העיון בחומר, וכיוצא באלו תופעות, המבקשים לעיין בחומרי

 שבאו לידי ביטוי גם בסיפורו האישי של העותר.

  . 12מצורפים ומסומנים ע/ אתר משרד הביטחוןהדפים הרלוונטיים מתוך      12ע/
  . 13מצורף ומסומן ע/ 16.4.1997מיום  47בדו"ח מבקר המדינה העתק מהפרק הרלוונטי      13ע/
  .14מצורף ומסומן ע/ 1.5.2000מיום  ב50בדו"ח מבקר המדינה  מהפרק הרלוונטי העתק      14ע/

  הארכיון

שראל לנושאי צבא ימרכז המידע הגדול ביותר במדינת ון צה"ל כ"כיהמשיבים מגדירים את אר .16

ל נושאים שהעסיקו ומעסיקים את החברה בישראל, נוסף על וביטחון. ניתן למצוא בו מגוון רחב ש

התחומים הצבאיים, ובהם נושאי חינוך, הדרכה, רפואה, כלכלה, ועוד. מתוך כך מהווה ארכיון 

אחד המרכיבים החשובים ביותר בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת צה"ל ומערכת הביטחון 

פרק: "על הארכיון",  – אתר משרד הביטחון( "של החברה בישראל התרבותית

http://www.archives.mod.gov.il/pages/MISC/About1.asp?AR=1  א"פ) - ההדגשה שלי. 
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") החוק" או "חוק הארכיונים(להלן: " 1955- ן מתנהל בהתאם לחוק הארכיונים, התשט"והארכיו .17

והתקנות שהותקנו מכוחו. מבחינת הדין מהווה ארכיון צה"ל חלק בלתי נפרד מגנזך המדינה. הלכה 

, בלא עיגון חוקי, כיחידה של משרד הביטחון. מעורבותו של גנז המדינה בנעשה למעשה הוא מתנהל

 בארכיון מוגבלת ביותר ובפועל הוא מתנהל על ידי פקידי משרד הביטחון.

שנוצר ביחידות צה"ל , אז הקמתו מועבר לארכיון צה"ל ומערכת הביטחון תיעוד מכל סוג שהואמ

פקדונות" אישיים בנוסף לכך נשמרים בארכיון " ., "על הארכיון")אתר משרד הביטחון( השונות

  מסמכים, שהוחזקו בלשכותיהם של שרים ועובדי מדינה, אשר חדלו לכהן בתפקידם. –ומוסדיים 

  תקופת הגבלה  –העיון והגבלתו 

כל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיוני המופקד בגנזך, אך אפשר " (א) לחוק קובע, כי10סעיף  .18

להגביל זכות זו בתקנות, ויכול שההגבלה תהיה לפי סוגו של חומר ארכיוני ולפי תקופה קצובה 

להלן: ( 1966- כ"זשגנזך), התבארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד ה קנותבת". מזמן היווצרו

וץ וביטחון, השייך חני יעניברכיוני איימסר לעיון הקהל חומר  ") נקבע, בין השאר, שלאנותקהת"

חס לחומר ארכיוני שלא יגבלה בההתקופת . שנה 50ם לא עברו מיום היווצרו אביטחון, הלמערכת 

. בתוספת לתקנות) 2- ו 1ופריטים  7(ראו: תקנה שנה  30בענייני חוץ וביטחון הועמדה בתקנות על 

המסמכים של מערכת הביטחון, יהא אשר יהא נושאם,  כלאל  הלכה למעשה מתייחסים המשיבים

כאל "חומר בענייני חוץ וביטחון" אפילו אם מדובר במסמכים, שמתעדים את פעילותם הפוליטית 

 והמפלגתית של אישים, שכיהנו כשרי ביטחון. 

למעלה מעשרים שנה קיימת במערכת הביטחון הכרה בצורך להקדים ולחשוף את מסמכי זה מ .19

. שתי ועדות שמונו לדון בענין זה, יון שלה לקהל לאחר תקופה קצרה מזו שנקבעה בתקנותהארכ

. גם מבקר המדינה, ציין , המליצו לקצר את תקופת החסיון1987והאחרת בשנת  1977האחת בשנת 

פני כעשרים שנה, שאין הצדקה עניינית לקביעת גורפת של תקופת הגבלה כה ארוכה על כל ל

ן צה"ל, בשעה שמסמכים דומים בארכיונים אחרים כבר פתוחים לקהל. לנוכח המסמכים שבארכיו

זאת המליץ המבקר בפני כל הנוגעים בדבר לשקול את האפשרות להקדים את חשיפתו של חומר, 

  .)892) 1997( 47(דו"ח מבקר המדינה המצוי בארכיון 

לקצר את תקופת י אלוף (מיל') רפאל ורדן ור הביטחשזר והמליצה ועדה בראשות ע 1987- ב

ראו  - ("סריקה" ו"חשיפה" ההגבלה של מסמכים בארכיון לאחר שהם יעברו סריקה וחשיפה 

קופת ההגבלה תאת  לקצר 1988הביטחון בשנת  ורה שרה. בהתאם לזאת להלן ואילך) 21בסעיף 

שנה. אלא שתהליך חשיפת המסמכים  50במקום  יון בלבדסת חיושנ 33ר אחלולחשוף מסמכים 

לזרז את  1993בראשית שנת  דיהתעכב וההחלטה לא יצאה אל הפועל. לנוכח זאת, המליץ האלוף ור

חזרה  1994. בראשית נהש 30- תקופת חיסיונם של המסמכים בארכיון ל ר אתתהליך החשיפה ולקצ

ואולם  ההמלצותיו של האלוף ורדי, ילפפעול להלת משרד הביטחון והורתה לממונה על הארכיון נה

  .)905-906) 1997( 47; דו"ח מבקר המדינה 713) 2000ב (50(דו"ח מבקר המדינה ההוראה לא בוצעה 

הפקיד שכים מהמס ו לחשוף אתתלמשרד מבקר המדינה על הסכמ 1996הודיע בראשית  ל"הגם צ

  .)5 ה"ש 713) 2000ב (50(דו"ח מבקר המדינה שנה  30רכיון לאחר אב
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שנה, ולאחר תילי תילים של  30- שנים לאחר ששר הביטחון הורה על קיצור תקופת ההגבלה ל 17 .20

מילים, שנאמרו בסוגייה זו, עדיין מוטלת על מסמכיה של מערכת הביטחון הגבלה אוטומטית 

 . בפועל מסמכים רבים חסויים זמן ארוך יותר בשל אי ביצוע "חשיפה". שנה 50ושרירותית של 

, ומכאן שלגבי 1977עד  1967עותר המשמעות היא ברורה: מחקרו של העותר מתמקד בשנים לגבי ה

שנים לפחות מאז היווצרם. לו היו ההמלצות  30מרבית המסמכים הרלוונטיים למחקרו עברו 

וההנחיות הרבות, שיצאו בענין זה, מיושמות בפועל, הרי שלכאורה היו כל המסמכים הללו פתוחים 

ב, וממילא לא היה העותר נזקק לקבל אישור של "חוקר מורשה" על מנת לעיין לעיון הקהל הרח

שכן הלכה למעשה מסתבר, שתקופת ההגבלה השרירותית והמופרזת אינה  –בהם. "לכאורה" 

  המשוכה היחידה, הניצבת בפני מי שמבקש לעיין במסמכי ארכיון צה"ל.

  דרישת הסריקה  –הגבלת העיון 

הגישה לחומר בארכיון צה"ל, הוא דרישת "סריקה", שעוגנה בתיקון,  מנגנון נוסף, המגביל את .21

ב לתקנות, אין להרשות עיון בחומר, אפילו עברה 7: בהתאם לתקנה 1994שהוכנס לתקנות בשנת 

חומר ל ש הלמהגב שחרור" - , דהיינו סריקה" ו"חשיפה"תקופת ההגבלה, בטרם עבר החומר "

  .)1ה קנתהגדרת "מפקיד" ב(מערכת הביטחון  - ובענייננו , "המפקיד לבדיקה שומוגבל לאחר עיון 

שנה מיום היווצרו, אין מעבירים  50 –בדרך כלל, כל עוד מצוי מסמך בתקופת ההגבלה, דהיינו  .22

דה שבו העמ אותו תהליך של בדיקה וחשיפה. בשל כך, לפי ממצאי מבקר המדינה, נוצר "מצב

ה כמעט לחלוטין, שכן התיקון לא לשנה סוכ 50ל לאחר העיון הקלהארכיון מכי של מס תהדרגתי

ין אמתבצעת הסריקה באיטיות כה רבה, עד שכמעט  …ובפועל מןזסריקה בההגביל את מלאכת 

 . )712) 2000ב (50(דו"ח מבקר המדינה " גישה למסמכי הארכיון לקהל

ין היתר, מצב זה הוא עגום במיוחד לאור העובדה, שהרעיון לבצע תהליך סריקה וחשיפה נועד, ב .23

. בפועל, לעיל) 19(ראו סעיף לקצר את תקופת החיסיון של מרבית מסמכי הארכיון ולא להאריכו 

ת, שהיו דרושות עולוכפי שמצאו הוועדות במשרד הביטחון ומבקר המדינה, הארכיון לא נקט בפ

. בסופו של דבר, כך פסק המבקר, )892-893) 1997( 47 (דו"ח מבקר המדינהלחשיפת החומר במועד 

ון חזק לביטנתהליך הסריקה גרם להגבלת הגישה למסמכים רבים, שאין בחשיפתם כדי להסב 

    .)712) 2000ב (50(דו"ח מבקר המדינה  המדינה

  הקריטריונים לחשיפה –הגבלת העיון 

פתח בכל הנוגע לפתיחת שאלת הקריטריונים, המשמשים בתהליך החשיפה, היא שאלת המ .24

מערכת  –א(ב), על המפקיד 7הארכיונים, לחופש המידע ולחופש הביטוי והמחקר. בהתאם לתקנה 

ושל  שטיבם של הכלליםלקבוע יחד עם גנז המדינה כללים לחשיפה. אלא  –הביטחון בענייננו 

 .וט בערפללהקריטריונים, המשמשים את ארכיון צה"ל כדי להגביל את גישת הציבור למסמכים, 

האם אין בחשיפת תיעוד על פי האמור באתר הארכיון, בתהליך הסריקה והחשיפה בודקים " .25

(ראו אתר " או חשש לפגיעה בפרטיות רלוונטי משום פגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה

אלא שמדו"חות מבקר המדינה ומסיפורו של העותר עולה,  .")שאלות נפוצותמשרד הביטחון, פרק "
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שהלכה למעשה משתמשים המשיבים באמות מידה נוספות לצורך הטלת חיסיון על מסמכים, 

 ושאמות מידה אלו מחמירות ומוגזמות.

סרה חשיפה של הארכיון את אמות המידה לחשיפת מסמכים, ולפיהן נא תלעדכנה הנה 1990ת בשנ .26

לידיעת באו מסמכים, העוסקים בנושאים אלה: "נסיבות היפגעותם של אנשי צבא שלא הו

; מוסר פקדיו ושל המדינה ואישיהומתדמיתם של צה"ל משפחותיהם; המאבק בין המחתרות; 

ו בדלתיים סגורות; משפטים על כרעהלחימה בצה"ל; השמירה על טוהר הנשק; משפטים שנ

 .)895, 47(דו"ח מבקר המדינה ועוד"  ניינים העלולים לעורר ויכוחים פוליטייםעעבירות ביטחון; 

לאור הערות של משרד מבקר המדינה הורה הממונה על הארכיון לסרוק את החומר  1996בשנת  .27

הארכיוני לפי אמות מידה חדשות. עתה נשמט, לכאורה, הקריטריון הישן, האוסר על חשיפת 

אך מנגד נקבע, "שלא ייחשפו , ה"שייתם של המדינה ואימסמכים מחשש של פגיעה ב"תדמ

יש אינטרס למנוע את חשיפתם".  הנמסמכים העוסקים בפרשיות מיוחדות ונושאים חסויים שלמדי

גם לא מבקר המדינה זכה לקבל הבהרה מה טיבם של אותם נושאים "שיש למדינה  –איש לא 

ניסוח עמום זה פותח פתח למניעת ש" " בדו"ח מבקר המדינה נאמר,אינטרס למנוע את חשיפתם.

  .)896) 1997( 47(דו"ח מבקר המדינה " חשיפה מטעמים לא ראויים

בנוסף הצביע מבקר המדינה על העדר כללים אחידים לחשיפה בגנזך המדינה (שכזכור, הארכיון  .28

לתה, שאמות העמהווה חלק ממנו): השוואה של אמות מידה, הנהוגות במוסדות מדינה שונים, 

ר, וכוללת עניינים, שמוסדות אחרים לא מצאו תויידה, שעל פיהן פועל הארכיון, הן מחמירות בהמ

  .(שם, שם)חומר ארכיוני  ה שלחשיפ- אותם מצדיקים לאי

חזר מבקר המדינה והתריע על כך, שארכיון  2000גם בהמשך הדרך לא חל שינוי בענין זה. בשנת 

מחמירים, שלא אושרו על ידי שר הביטחון, ושנדחו  צה"ל מפעיל בעת ביצוע החשיפה קריטריונים

בבדיקה שערך מצא  .)714) 2000ב (50(דו"ח מבקר המדינה במפורש על ידי וועדה שבדקה אותם 

. …ים בלי שהובהר הנזק הצפוי מחשיפתםבסמכים רמשהארכיון מנע חשיפה של המבקר, "

חצית מהמסמכים שצוינו של מ חשיפתם- יאהסיבה לשבבדיקה שערכה מערכת הביטחון עלה, 

  .)716(שם,  "דקתוצמלא היתה … בדו"ח הביקורת

העיקרון שלפיו שתוך שהוא מבטא חשש, " 2000את ממצאיו סיכם המבקר המדינה בדו"ח משנת 

עיקרון מנוגד לזה שלפיו הוא  -  כים אלא אם אין ברירהמחשוף מסלא ה, הוא שלפועל צוות החשיפ

דינה העיר להנהלת משרד הביטחון, ש"מתן חיסיון המ רקבשרד ממ. )723(שם, אמור לפעול" 

, הטעויות המרובות בשיקול הדעת והליקויים החמורים בעבודת הלא הצדקללמסמכים כה רבים 

פיקוח ה ר אתייבים את הנהלת משרד הביטחון ואת הממונה על הארכיון להגביחחשיפה, מהצוות 

בארכיון על פי שמסמכים המו לסרוק את עצל ותר הצות; שכן יש חשש שבהעדר פיקוח יתיוהצול ע

ולא יתקן את הליקויים , היסטוריהאמות מידה לא מאושרות ובלי להתחשב בדרישות המחקר 

  .)716(שם, בעבודתו" 

האגודה לזכויות האזרח ניסתה לבדוק מהם הקריטריונים, המשמשים את ארכיון צה"ל בחשיפת  .29

(א) לחוק חופש המידע, 6(ראו: סעיף יות פנימיות חומר ארכיוני. בהסתמך על זכות העיון בהנח

 15.7.2004פנה ב"כ העותרים ביום  )1999- לתקנות חופש המידע, התשנ"ט 3, ותקנה 1988- התשנ"ח

וביקש לסור למשרד  גב' הדסה קלפפיש,אל הממונה על ביצוע חוק חופש המידע במשרד הביטחון, 
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א(ב) 7(ראו תקנה י מצוות התקנות בעניין זה הביטחון ולעיין בהנחיות הפנימיות, שנקבעו על פ

, כי משרדה 24.10.2004. לאחר סדרת השהיות ביורוקרטיות הודיעה גב' קלפפיש ביום לתקנות)

עדיין מצוי "בעיצומו של תהליך לבחינת כל ההשלכות הקיימות לגבי העמדתה של הוראת משרד 

ג או חוקר מורשה ואולם כבר כעת ברור, כי הביטחון, שעניינה נוגע לעיון בחומר ארכיוני על ידי נצי

 לא ניתן להעמיד את ההוראה כפי שהיא" ועל כן עומלים על שיכתוב עותק מיוחד. 

  .15העתק מהתכתובת עם הממונה על ביצוע חוק חופש המידע במשרד הביטחון מצורף ומסומן ע/    15ע/

העותר, ובמיוחד דבריה יהיו הכללים לסריקה וחשיפה אשר יהיו, האופן שבו טופלו בקשות  .30

הלכה למעשה נוהגים מחייבת את המסקנה, כי  לעיל) 13(ראו סעיף המפורשים של המשיבה 

אותו  – המשיבים, לגנוז מסמכים, שלדעתם יש בהם כדי לפגוע בתדמית המדינה ואישיה

, ולהסתירו לעיל) 27 (ראו סעיף 1996ים בשנת קריטריון שלכאורה נשמט מרשימת הקריטריונ

 מאחורי שיקולים "רשמיים" של חשש לפגיעה בביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה. 

  חוקרים מורשים 

 כזכור, במוקד העתירה דנן עומדת דחיית בקשתו של העותר לקבל מעמד של "חוקר מורשה". כחלק .31

, ונקבע בהן מעמד של חוקר 1994מהמגמה להקל על מגבלות העיון בארכיון, שונו התקנות בשנת 

 - ה להם עגבלה שנקבתקופת הה הטרם חלפבן במסמכי הארכיון אף ילעי "מורשה", שיהא רשאי

 יקה ולחשיפה. סרוף לבכפ

וגבלים בעיון, על פי הנאמר באתר ארכיון צה"ל, חוקר, שמבקש לצרכי מחקר לעיין במסמכים, המ .32

ועדה לאישור ולדיון בפני "המובאת הבקשה  מעמד של "חוקר מורשה".צריך למלא טופס ולבקש 

 ,ועדה בודקת כל בקשהוה דנן. על פי הנאמר באתר ארכיון צה"ל, 2המשיבה  -  חוקרים מורשים"

עוד האם ניתן לפתוח את התי - המכוונת למחקר בלבד, ואך ורק בהיבט הביטחוני שלה, דהיינו 

במהלך השנים אושרו עשרות רבות של עבודות מחקר, ונחשף עבורן תיעוד  המבוקש לעיון הציבור.

 .")חוקר מורשה(מתוך אתר משרד הביטחון, פרק " מתאים

מרתן של המגבלות, שמטילים המשיבים על חופש המידע להקל את חו ן זהולכאורה יכול היה מנגנ .33

שאה ותנאי ההרשאה, והאופן שבו רצורך בההשבארכיון. אלא שמבקר המדינה בדק ומצא, שעצם 

ם לעיין בחומר, ימעוניינהנוהגים המשיבים בהקשר זה, מעלים חשש ליחס של איפה ואיפה כלפי 

  .)712) 2000ב (50בקר המדינה (דו"ח מ ילאמות המידה המקובלות במחקר מדע גודיבנ

. כך, למשל, )906, 47(דו"ח מבקר המדינה " הארכיון אינו נוהג בשוויון כלפי הפונים אליומסתבר ש" .34

וים מסמכים שהתיר מס רוקפני חלחשוף ל ורה שלאהל צוות החשיפה המנ ימצא מבקר המדינה, "כ

וגים. בדומה לזה מצא המבקר, לחושפם לפני חוקרים אחרים", ושלפי ממצאי המבקר לא היו מסו

ים לעיין בחומר ארכיוני בנימוק, שאינם ראויים לקבל רכמה חוקממנע  פהישהחצוות ש"מנהל 

חל  דיווח המבקר, כי בדיקה נוספת שביצע העלתה, "שלא 2000שירותים בארכיון". בדו"ח משנת 

מי שה למסמכים שלא מטעכל שינוי בעניין זה". עוד נמצא, כי מנהל צוות החשיפה מנע מחוקרים גי

 .)716ב, 50(דו"ח מבקר המדינה " חקרדעתו הם לא היו נחוצים לנושא המלי שנמפא "לסודיות, א
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מערכת הביטחון, גורמים בנהוגים ההמדינה, שהכללים להכרה בחוקרים מורשים,  זנגקבע  1997- ב .35

ם הקשורים אנשי בים מדירל הם במקרים בלמצב, שבו "הזוכים לגישה לחומר ארכיוני מוג

'מקורב', כמו  נויקר שאחול. המערכת הממלכתית ומקורביהם יאנש; רהל'ממסד' במשמעותו הצ

קטורנט המוכשר אך חסר דוממסד, הההפרופסור הידוע בדעותיו הלא שגרתיות או הביקורתיות על 

צב זה של מ ה לחומר הסודי.ישג אין הלאלכל  –הקשרים, העיתונאי העצמאי, או האזרח מהשורה 

 וק" כתב הגנז. חת רשומה איפה ואיפה לא ייתכן במדינה

שנים, נמצא, כי לא רק שגנז המדינה לא פעל  3חרף זאת, בבדיקה, שביצע מבקר המדינה כעבור 

לבטל את הכללים הקלוקלים, הנהוגים בארכיון צה"ל לצורך בחינת בקשה להכרה בחוקר מורשה, 

 .)719-720ב, 50(דו"ח מבקר המדינה אלא אף פעל להנחיל אותם ליתר משרדי הממשלה 

גם חוקרים, שזוכים למעמד הנכסף של "חוקר מורשה", כפופים למערכת כללים תובענית וחסרת  .36

רים חומר, קלחו הצדקה. כך, למשל, ציין מבקר המדינה, שמשרד הביטחון הורה שלא למסור

וי שם עההמידע ב. זאת, הגם שהמדובר בפיקדונות, שדונות אישיים או מוסדייםקבפיל לושכ

ינה , ושהלכה למעשה הם "מסמכי מד)719ב, 50(דו"ח מבקר המדינה מה נכבדה למחקר ותרום תרל

ינה, ויש לנהוג בהם כבחומר השייך למדינה". מבקר המדינה דעובדי מוחו בידי אנשי ציבור שנלק

איפה מצב של ל הרחב, יוצרות "ההוסיף וציין, שהגבלת הגישה למסמכים אלה, ומניעתם מהק

 ).722(שם,  "הואיפ

 ףהיה כפויבנוסף נקבע בהוראה הנ"ל, שחוקר מורשה צריך להתחייב בכתב, שנוסח המחקר שיכין 

 רדר משולא באישבור, אלאישור ביטחוני, ושלא יפרסם בעל פה או בכתב מאמר, כתבה או חי

ת ביטחון ראש מחלקממותנה בקבלת אישור  וולכקר מחהביטחון ובתנאים שהוא יקבע; פרסום ה

הצבאי הראשי, ועל  הצנזור"מחלקת ביטחון מידע") בצה"ל בנוסף לאישור  –שדה (היום נקראת 

חקרו או להפסיקו, אם יראה זאת מת היקף אהחוקר להסכים, שמשרד הביטחון יהיה רשאי לשנות 

היא ו במערכת הביטחון, וענקבשיחידות, בלנכון; על החוקר להפקיד עותקים אחדים ממחקרו 

. )719) 2000ב (50(דו"ח מבקר המדינה א הגבלה לה לכיה רשאית להשתמש בהם שימוש לצרתהי

מרגע שחוקר מקבל מעמד של "מורשה" הוא נדרש להסכים לכך, שהמשיבים הלכה למעשה, 

  .יוכלו לשלוט במחקרו, לרבות חלקים, שמקורם אינו בארכיון

טחון ביה כתל למניעת מצב שבו מערוליו לפעעכי ן, "חוהמדינה הודיע למשרד הביט רמשרד מבק .37

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

פעילות זו עלולה לשבש את המחקר ההיסטורי ולהוביל  משכה שלהאת החומר מאחרים, שכן 

 .)723" (שם, מטעם'  הלכתיבת 'היסטורי

ההיסטורי ומפני כתיבת "היסטוריה מטעם" מתחזק  חששו של מבקר המדינה משיבוש המחקר .38

לנוכח העובדה, שארכיון צה"ל פתוח בפני חוקרים מזן אחר: בהתאם לתקנות רשאי "המפקיד", 

(הגדרת דהיינו משרד הביטחון, למנות נציג, שיוכל לעיין בחומר לצרכיו הבלעדיים של המפקיד 

טחון "נציגים" מטעמו, שזכאים לגשת . בהתאם לכך ממנה משרד הבילתקנות) 1"נציג" בסעיף 

לחומר ארכיוני, המצוי בתקופת ההגבלה, לצורך עבודה על מחקר. מחקרים מסויימים נערכים 

לצרכים פנימיים של מערכת הביטחון, אבל רבים מהם מתפרסמים בסופו של דבר, לאחר "עריכה" 
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" הם פעמים רבות יוצאי הגונה בהוצאת מערכת הביטחון. זאת ועוד, חוקרים, שמקבלים "מורשים

 מערכת הביטחון, או חוקרים, שמקובלים עליה. 

, שאל יו"ר בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת 17.1.2005כך, למשל, בדיון שהתקיים ביום 

חסוי (באותו עניין דובר על חומר חסוי של  מה מבחני הגישה לחומר, ד"ר אביתר בן צדףהוועדה את 

ועדות חקירה). בן צדף, שהיה במשך שנים איש מערכת הביטחון ועורך כתב העת "מערכות", ענה 

. במסגרת הזאת קיבלתי את 'מערכות'להיות מאנשי שלומנו. הייתי עורך עיתון ללא כחל ושרק: "

  " לא הייתי מקבל 'ערכותמ'זה. אם לא הייתי עורך עיתון 

)17.html-01-http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/huka/2005(.  

קשתה של האגודה לזכויות האזרח לעיין בהנחיות, שלפיהן לעיל, טרם נענתה ב )29(בסעיף כאמור  .39

 א(א) להכרה בחוקר מורשה. 7הכללים, שנקבעו במצוות תקנה  –פועל הארכיון, ובכלל זה 

  מות התיקים ייון ברשע

כזכור, אחד המכשולים המרכזיים, שבהם נתקל העותר בבואו לנסח את בקשתו לעיון במסמכי  .40

הארכיון לאפשר לו לעיין ברשימות התיקים ולהחליט בהתאם  הארכיון, היה סירובם של אנשי

לנושא מחקרו ועל פי כישוריו כחוקר באלו תיקים ברצונו לעיין. העותר התבקש שוב ושוב לפרט את 

 הנושאים, שברצונו לחקור, על מנת שהמשיבים יחליטו עבורו אלו תיקים מתאימים לו. 

ל שיקול דעתם של אחרים, כפי שטען ב"כ העותר חוקר עצמאי שמכבד עצמו אינו יכול להסתמך ע .41

. מסתבר שלא רק העותר העלה תמיהות והשגות בענין לעיל) 10(ראו סיפא לסעיף בפני המשיבים 

 איתור חומר בשביל הפונים בידי עובדי הארכיוןכתב מבקר המדינה, כי " 1997זה. עוד בשנת 

ת מלאי, פוגם בשירות הניתן להם, ועלול לעורר את הטענה, ומים להעמיד לרשותם רשבמקו

" שבמהלך איתור החומר מצניעים עובדי הארכיון חלק מהמידע המבוקש מסיבות לא ראויות

 ביקורתבמקץ שלוש שנים חזר מבקר המדינה וכתב: " .)906) 1997( 47(דו"ח מבקר המדינה 

לה אמין את זולה לחוקרים לעיין ברשימות התיקיםשר מאפ קודמת נמצא, שהארכיון אינוה

עולה שם את התיקים שלדעתו עשויים לעניין אותם, ואין ודאות בע בעבורוק לאא ים להם,יהרצו

הווה מו לאתר את רוב התיקים הדרושים להם. מבקר המדינה העיר לארכיון, שהנוהג האמור דבי

וא עלול הונאית; כי כיאר - חינה מקצועית י מבראו וי חמור בסדרי העבודה של הארכיון ואינוקלי

" ה שלא חל כל שינוי בעניין זהעלמעקב ההים זרים. ר משיקולמחוב וןעילה למניעת עי שלשמ

. כך, למשל, מנהל צוות החשיפה מנע מחוקרים גישה למסמכים שלא )713) 2000( ב50(דו"ח 

 .)716(שם, " חקרושא המדעתו הם לא היו נחוצים לנלי שנמפא "לסודיות, אמי מטע
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  הטיעון המשפטי

  הזכות לדעת 

  מקורותיה של הזכות לדעת

זכותו של כל אזרח לקבל מידע אודות התנהלות השלטון,  - ביסוד העתירה מונחת הזכות לדעת  .42

זכות העותר לקבל מידע בנושא מחקרו. זכות זו הוכרה זה מכבר בפסיקה בהיותה  -ובכלל זה 

  יות היסוד החוקתיות. נגזרת מערכי היסוד ומזכו

זכות העותר לעיין במסמכים הקשורים לנושא מחקרו, וזכותו של כל אדם במדינה לקבל מידע מאת  .43

אהרן ברק (ראו:  תנאי לקיומו של חירות הביטוי חופש העיתונות וחופש המחקרהשלטון היא 

ופש המידע ברק, ח(להלן: " 97-98, 95(תשס"ג)  קריית המשפט ג'המשפט" - "חופש המידע ובית

   . ")ובית המשפט

הזכות לדעת באור זאב סגל (ראו: המשטר הדמוקרטי עצמו מקור חשוב נוסף לזכות לדעת הוא  .44

-; דברי הסבר להצעת חוק חופש המידע, התשנ"ז36"), סגל(תש"ס) (להלן: " חוק חופש המידע

יוכל לגבש "במשטר דמוקרטי העם צריך לדעת את המדיניות כדי ש. )409הצ"ח תשנ"ז, , 1997

חופש המידע , ברק(עמדה כלפיה, לבחון את יעילות הגשמתה, לבקר אותה, לפקח עליה ולשנותה" 

 ,Itzhak Galnur; וראו גם:360, 353) 3, פ"ד מד(שליט נ' פרס 1601/90בג"ץ ; 96, המשפט ובית

(ed.) Government Secrecy in Democracies, (New York, 1977) p. 276) ;הוצאת  8282/02מ ע"ע

 . )471 ,465) 1נח (, פ"ד " בע"מ נ' משרד מבקר המדינההארץעיתון "

באמינות של אזרחי המדינה ולפגום באזרחות הפעילה מניעת מידע מהציבור עלולה גם לפגוע  .45

"חופש הפרסום, זכותו של פנינה להב ( ההליך הדמוקרטילערער את  - , ובעקבות זאת השלטון

  . ")להב, חופש הפרסום(להלן: " 571, 562(תשל"ו)  משפטים ו'האזרח לדעת וסודות רשמיים" 

אף היא מקור לזכות לדעת. אין מדובר רק בזכות הציבור ליטול חלק הזכות לכבוד ולאוטונומיה  .46

י האמת תיחשף וכי תינתן לו האפשרות להגשמה זכותו של היחיד בחברה, כבחיים הפוליטיים. "

   .)365, שליט(עניין " הזכות לדעת היא לא רק זכותו של הציבור. היא גם זכותו של היחידעצמית. 

בג"ץ (וחלק ממהותו כאדם לכבוד זכותו של אחד מן הביטויים של חופש הבחירה של אדם הוא 

 Aes 6601/96א "ע; 783, 769 )2( ד נ, פ"ברקי פטה המפריס בע"מ נ' מדינת ישראל 7357/95

Systemi Nc ואין חופש בחירה בלא . אין אוטנומיה בלא חופש בחירה )863, 850) 3נד ( , פ"דנ' סער

"הפרט מגשים את עצמו, בראש וראשונה, בקבלת מידע על עצמו ועל העולם הסובב מידע רלוונטי. 

ההדוק בין הזכות לדעת לבין כבוד  אותו. באמצות מידע יוכל לעצב את אישיותו. מכאן הקשר

המכללה למינהל נ'  2594/96 צ"בג; וראו גם: 98, המשפט חופש המידע ובית ברק,(האדם" 

 .ה)174, 166) 5נ ( , פ"דלשכת עורכי הדין בישראל

 כנאמן הציבורשל המנהל הציבורי  –טעם נוסף לזכות לדעת, הוא מעמדה של הרשות השלטונית  .47

קניינו של הציבור … מידע שרשות הציבור מחזיקה בו. ")98, ית המשפטברק, חופש המידע וב(
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" הארץהוצאת עיתון " 8282/02מ ע"(ע" ולמענו . הרשות מחזיקה בו אך בנאמנות עבור הציבורהוא

  .)471, 465) 1נח (, פ"מ בע"מ נ' משרד מבקר המדינה

תפקיד ראשון במעלה נודע בנוסף, זכותו של כל אזרח לקבל את המידע אודות התנהלות השלטון " .48

; 471, הארץהוצאת עיתון עניין (ובתקינות פעולתה של הרשות הציבורית  "השילטון בתרבותלה 

 . )233 ,221 )4"ד נח(פ, נ' מנהל מע"מ ד.נ.ד. 291/99רע"א ראו גם: ו

העתירה דנן עניינה חופש המידע בארכיון צה"ל. העותר מבקש מידע לגבי אירועים, שהתרחשו לפני  .49

יט כהוא זה מהרלוונטיות של הביסוסים, שמנינו לעיל לזכות שנה. ואולם אין בכך כדי להמע 30- כ

מזין מידע אודות ההיסטוריה החדשה של מדינת ישראל,  –, לא כל שכן המידע ההיסטורילדעת. 

ומשפיע על מהלכם. ויכוחים אודות אירועים בני את הדיון הציבורי במגוון נושאים אקטואליים 

הציבורית ולא אחת אף מגיעים לפתחם של בתי המשפט עשרות שנים מוסיפים להדהד בחלל הזירה 

מרגלית  10673/03ץ "בג; 475, 449) 4, פ"ד לו (אלון נ' ממשלת ישראל 152/82(ראו למשל: בג"צ 

 5088/03 צ"בג; 365) 3, פ"ד לה (שירן נ' רשות השידור 1/81; בג"צ 710) 9( 04, פדאור ושם-נ' יד

   .)245) 3(נו ד"פ ,שרון נ' עוזי בנזימן 323/98ע"א ; 307)3(93 פדאור ,מעריב נ' ממשלת ישראל

  זכות יסוד חוקתית

בשים לב למעמדם הרם של הערכים ושל עקרונות היסוד, שעליה מתבססת הזכות לדעת, מן הדין  .50

. לחלופין זכות יסוד חוקתית על חוקית, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותולראות בה 

, בדומה למעמד הנורמטיבי זכות חוקתית מן המעלה הראשונהעת ולמצער יש לראות בזכות לד

 הרם, שהוקנה לחופש הביטוי עוד מימים ימימה. 

הטעמים, שמהם נגזרת הזכות לחופש המידע, מעוגנים היטב בערכי היסוד של שיטת המשפט  .51

הישראלית, ובחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו. חוק היסוד מגן על משטרה הדמוקרטי של מדינת 

נג , פ"ד כרמלבה"ח דעקה נ'  2781/93א (ראו: ע"ישראל, על הזכות לאוטונומיה ועל חופש הביטוי 

גולן נ'  4463/94; עע"א 456) 2, פ"ד מח (דיין נ' מפקד מחוז ירושלים 2481/93בג"צ ; 575, 526) 4(

ת שלישי: פרשנו), כרך תשנ"ג(נבו,  פרשנות במשפט ברק, הרןא ;156, 136) 4, פ"ד נ(שב"ס

  .)427-ו 416, 426), "ברק, פרשנות חוקתית" חוקתית (להלן:

- זכות יסוד חוקתית על -  יש לראות גם בזכות לדעת, חלק בלתי נפרד מהזכות לכבודלאור זאת  .52

חוקית, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הוראות חוק חדש, שאינן עומדות בפסקת 

חופש המידע) יתבטלו, ולמצער יפורשו באופן שימנע ההגבלה של חוק היסוד (לרבות הוראות חוק 

, נ' משרד הבינוי והשיכון גניס 9098/01(ראו: בג"צ את הסתירה בינן לבין הוראות חוק היסוד 

חקיקה שנחקק עובר לחקיקתו של חוק . ובאופן דומה יש לפרש גם דבר )22.11.2004פס"ד מיום 

 .)410-412, 355) 3מט (, פ"ד גנימאת נ' מדינת ישראל 537/95פ "בשהיסוד (ראו: 

מאז אותו מעמד נורמטיבי רם המעלה, שיוחס לחופש הביטוי למצער יש לייחס לזכות לדעת את   .53

זכו לעיגון בחוק  ומתמיד. יש להמשיך ולפרש חוקים גם לאורן של הזכויות החוקתיות, שעדיין לא

ברק, פרשנות "פרשנות החקיקה (להלן:  - כרך שני , פרשנות במשפט(ראו: אהרן ברק, יסוד 

בדומה למה שנקבע, למשל, לגבי חירות האסיפה והתהלוכה, כך ). על כן, 493- ו 427-428"), החקיקה

של בית הנחתו ". החקיקה פרשנותם למהוות כלליגם חופש המידע הוא חלק מזכויות היסוד, ה
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לוי נ'  153/83 צ"ג(ב" המשפט היא, כי המחוקק לא ביקש לשלול או להגביל חירויות יסוד אלה.

בע"מ נ' רשות  חינוך לשלום 10182/03; וראו גם: בג"צ 399, 393) 2לח ( ,מפקד המחוז הדרומי

  .)487-ו 420-421, פרשנות החקיקה ברק,; 8, פסקה 25.11.2004, פס"ד מיום השידור

פעולה תהא אשר תהא ההכרעה בשאלת מעמדה החוקתי המדוייק של הזכות לדעת, הרי שכל  .54

חייבת לעמוד בתנאי כל נורמה מעשי ידי הרשות, המצמצמת את תחולתה,  –, ובכלל זה מנהלית

 בכרי 316/03; בג"צ 368, 359) 6נז ( , פ"דהרמטכ"לנ'  קירש 2753/03ץ "ג(ראו: ב פסקת ההגבלה

  ).262-263, 249) 1, פ"ד נח (נ' המועצה לביקורת סרטים

  זכות לדעת באור חוק חופש המידע, החוק באור הזכות לדעתה

מ ע"ע( 1998-חוק חופש המידע, התשנ"חהזכות לדעת הוכרה בפסיקה עוד קודם לחקיקתו של  .55

 צ"בג; 472, 465) 1נח (, פ"ד " בע"מ נ' משרד מבקר המדינההארץהוצאת עיתון " 8282/02

  .)366-364 ,שליט; ענין 166) 5נ ( פ"ד, המכללה למינהל נ' לשכת עורכי הדין בישראל 2594/96

הלכתית לדעת. עת אין בחקיקת חוק חופש המידע כדי ליצור הסדר שלילי או לצמצם את הזכות ה .56

נסיבות אשר אינן נופלות בגדר זכות למידע לפי הוגשה הצעת חוק חופש המידע לכנסת הובר, כי "

; וראו גם: דו"ח 397(הצ"ח תשנ"ז, "  אין ההצעה באה להשמיע איסור לתת בהן מידע.… חוק זה

 ).104, שפטהמ חופש המידע ובית, ברק; וכן 32, הועדה הציבורית לענין חופש המידע (תשנ"ה)

עקרון כללי, ולפיו חלה על רשויות המדינה חובה חיובית למסור מידע חוק חופש המידע קבע  .57

ברק, (ראו: . החוק החדש יצר סביבה משפטית חדשה. הוא משפיע על פירושו של חוק קודם לציבור

פילו " בכל סוגייה הנוגעת לזכות לדעת, ואמורה דרך פרשני. הוא משמש כ")347 ,החקיקהפרשנות 

 . )229 ,221 )4"ד נח(פ, נ' מנהל מע"מ ד.נ.ד. 291/99רע"א (אין הוא חל עליה 

האמור לעיל כפוף לאפשרות שהוראות שבחוק חופש המידע, יבוטלו ככל שאין הן עומדות בתנאי  .58

גם  ההלכה השיפוטית שהכירה בעבר בזכות לדעת תמשיך ותתפתח", "פסקת ההגבלה. יתר על כן

. ושעה שבית )104, המשפט חופש המידע ובית ברק,(" מחוץ לחוק למצבים המצויים"בקשר 

המשפט דן במצבים מעין אלה, אין הוא כבול בהסדרים שבחוק חופש המידע, ככל שאלה מצמצמים 

 למידה הדרושה. את הזכות לדעת שלא לתכלית ראוייה או מעבר

  לדעת ואינטרסים מתנגשים הזכות

  איזון בין הזכות לדעת לבין ביטחון המדינה

העתירה דנן עניינה בהגבלות, שמטילים המשיבים על גישתו של הציבור בכלל ושל העותר בפרט  .59

לחומר הגנוז בארכיון צה"ל. צימצום הזכות לדעת נעשה על ידי המשיבים בעזרת שורה של מנגנונים 

צעים (תקנות, נהלים, פרקטיקות). בטרם נפנה לדון בהגבלות הנ"ל אחת לאחת, נבקש לבחון ואמ

  . כיצד יש לאזן בין חופש המידע לבין ביטחון המדינה

במקום בו קיים עימות בין הזכות לדעת לבין חשש לפגיעה בביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה, יש  .60

בעת את התנאים אשר בהתגבשותם ערכים או נוסחה, הקו - להשתמש בנוסחת איזון "אנכית" 

. בהקשר )231) 2003( פרשנות תכליתית(ראו: אהרן ברק, עקרונות מסויימים גוברים על אחרים 
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של הזכות להפיץ מידע בעל אופי צבאי ביטחוני, הגבלה על בחופש הביטוי תותר רק במקרה, 

שניצר נ'  680/88(בג"צ  בורהסתברות קרובה לוודאות לפגיעה קשה וממשית בשלום הצישקיימת 

, גישה זו צריכה לחול גם שעה פרופ' זאב סגל. לדעת )630, 617) 4, פ"ד מב (הצנזור הצבאי הראשי

מעמדו של חופש המידע מחייב נקיטת מבחן של "סכנה ברורה  –שמדובר בחופש המידע, ויותר מכך 

  .)176-177 סגל(ומיידית". 

מידע אשר בגילויו יש שות לגלות מידע, שעה שמדובר ב"חוק חופש המידע קובע סייג לחובת הר .61

חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של 

במקרה מעין זה תוגשם תכלית החוק, אם  ,פרופ' אהרן ברק. לדעת ) לחוק)1(א)(9(סעיף  "אדם

ורי היא קשה ורצינית, וחומרת הסתברותה היא הזכות למידע תוגבל כאשר הפגיעה באינטרס הציב

 ). 103- ו 102-101, המשפט חופש המידע ובית, ברק(קרובה לוודאי 

מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה חמורה בביטחון  –מבחן הסכנה הברורה והמיידית, ולמצער  .62

הסוגיות  המדינה, הוא המבחן הראוי גם לסוגיות, שאינן כפופות ישירות לחוק חופש המידע, לרבות

 שבענייננו. 

אך בכך לא סגי. כאשר דנים בפגיעה בזכות לדעת או בצימצומה אל מול צרכים ואינטרסים שמעלה 

 הרשות, מן הראוי לשים אל לב למספר היבטים יחודיים.

  הנטייה ה"טבעית" של הרשות להסתיר 

"בארכיונים הרשמיים רבים החללים הריקים, 
כדי  זכר למסמכים שהושמדו מאוחר יותר

להסתיר כל עובדה העשוייה לפגוע ביוקרתו 
מדוע איננו (הארט, של מפקד זה או אחר". 

  .)25? לומדים מן ההיסטוריה

בעת שפונים לבחון את שיקול דעתה של הרשות, המבקשת להסתיר מידע מעין הציבור, יש לנקוט  .63

ית המשפט העליון . כפי שאמר בהארגון הביורוקרטי מטבעו אינו מאוהב בשקיפותמשנה זהירות. 

לפני עידן ועידנים: " 'ברור לי כי השלטונות מייחסים חשיבות מופרזת להבטחת סודיות מסמכיהם. 

הם סבורים שאינם יכולים למלא את תפקידם כהלכה, אם מישהו מבחוץ יהיה חופשי לראות את 

פן תהא פירצה  המסמכים. אפילו מסמך שבגילוי תוכנו אין נזק כלשהו, אף על פי כן, אסור לגלותו

ושעה  .)71, 69) 1( "ד כאפ, שומה ועדת' נפיטל  עזבון 337/66"ץ בג( בחסינותם האהובה עליהם' "

קשה לשרש את נטיית שהוגשה הצעת חוק חופש המידע לכנסת, נאמר בדברי ההסבר, כי "

" …ולא נכס המוחזק בנאמנות על ידיהן עבור הציבור ומטעמו לראות במידע נכס שלהן הרשויות

 .)7214 (תשנ"ח) 26(ד"כ וראו גם דברי שר המשפטים בעת הצגת החוק ; 397, הצ"ח תשנ"ז(

, כי המנגנון המנהלי פיתח את הסודיות על מקס וברכבר לפני יותר ממאה שנים טען הסוציולוג  .64

מנת להיות יעיל ועל מנת להתקיים, ואולם בשלב מאוחר יותר הפכה הסודיות לאובססיה, למטרה 

רוברט צעי, וזאת על מנת להגן על המינהל בפני פיקוח פרלמנטרי אפקטיבי. לעומתו סבר במקום אמ

, שהסודיות היא תופעה, המסמלת לא רק תאווה לכוח אלא אינרציה ביורוקרטית מרטון

)Francis.E. Rourke, Secrecy and Publicity: Dilemmas of Democracy (Johns Hopkins 

Press 1961), 21-22 ;  31, ה"ש 569, להב, חופש הפרסוםך: מתו( . 
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נטיית היתר של הרשויות להסתיר מידע מעין הציבור לא פסחה על רשויות הביטחון הישראלית  .65

, החלטה ' אלדרמשרד הביטחון נ 6791/03רע"א  -  אלדר; וכן פרשת שניצר(ראו למשל פרשת 

לכן, בבואנו לבחון את טענת הרשות בדבר הצורך בהסתרת מידע מהציבור, טוב . )29.7.2004מיום 

 . נעשה אם נביא בחשבון גם את החיבה היתרה לחיסיון, הטבועה ברשויות המינהל

  הסכנות שבחיסוי יתר

ה בין אזרחים בכל מעבר לפגיעה בזכות עצמה גורם חיסוי היתר לשיבוש המינהל התקין ולהפליי .66

 - סיווג יתר גורר אחריו הסדרים לא פורמליים של העברת מידעהנוגע להנאה מחופש המידע. 

מתפתחים ערוצי מידע "פיראטיים", שבהם זורם מידע רק לקבוצות וליחידים, המחזיקים בעמדות 

בור הרחב, כוח בחברה. ובהיזון חוזר, העובדה שבעלי הכוח נהנים ממידע, שנותר חסוי מפני הצי

פרופ' מפחיתה את הלחץ הציבורי, שמופעל על המינהל לחדול מסיווג היתר. בהקשר זה מדבר 

תפוצת המידע אינה  –על רשתות מידע לא פורמליות, המקבילות למטריצות הכוח יצחק גלנור 

מקבילה ל"אקסיומה הדמוקרטית" של זכות הציבור לדעת. הציבור בכללו נותר מחוץ להן. 

(Galnur, Government Secrecy, (see s.44 above), p. 190).  

להב, (ראו: חוקרים רבים טוענים גם, שסודיות היתר היא שגורמת למכת ההדלפות הפושה בימינו  .67

. זאת, בין היתר, משום שהמדליפים מתוך המערכת מודעים לסיווג היתר )572, חופש הפרסום

סים חיוניים. פעמים רבות מדובר גם ומודעים, שמידע רב בעצם אינו מסכן "באמת" אינטר

 When“ :בהדלפות מכוונות וסלקטיביות, במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן מניפולטיבי

everything is classified, then nothing is classified, and the system becomes one to be 

disregarded by the cynical or the carelessness, and to be manipulated by thoses intent 

on self-protection or self-promotion” (N.Y.times v. U.S, 403 U.S. 713, 729 (1971) Stewart 

J.; and see also: Note: Keeping secrets, 103 Harv. L.R. (1990) 906, 913) 

  חופש המידע גם הוא ביטחון

ביטחון המדינה, מן הראוי לזכור, כי ההתנגשות שעה שחופש המידע נמצא, לכאורה, בעימות עם  .68

 44(בסעיף . כפי שראינו פעמים רבות זרימתו של מידע חופשי היא ערובה לביטחוןאינה מוחלטת. 

, חופש המידע הכרחי במדינה דמוקרטית. מדינה הפועלת במחשכים, מאבדת את אמון לעיל)

. אזרחיה מתעייפים מהמידע החלקי והסלקטיבי, שהם מקבלים, ועקב כך חדלים להזדהות הציבור

עם מטרותיה, ואף נמנעים מלהשתתף באופן פעיל בהליך הדמוקרטי. לתופעות אלו עלולות להיות 

השלכות הרות גורל על כוח עמידותה של המדינה ועל שרידותה. ביטחון המדינה תלוי, אפוא, גם 

מועצת  2056/04; בג"צ 645 שניצר, ראו למשל: ענין(ון החוק ועל הדמוקרטיה בשמירה על שלט

 ).86, (טרם פורסם) בפסקה נ' ממשלת ישראל בית סוריק

ור גוררת אחריה השלכות אך מעבר לכך, נטייתו של המנגנון למנוע ללא הצדקה מידע מן הציב .69

חיסיון יתר עלול לגרום  לעיל) 67(בסעיף מוסדיות, שפוגעות בתורן בביטחון המדינה. כאמור 

להדלפות בלתי מבוקרות. בנוסף הוא פוגע בפיקוח הציבורי והפרלמנטרי על פעולת הרשות 

. ובהעדר פיקוח ודיון ציבוריים, לעיל) 48(ראו סעיף ות פעולתה הציבורית, ועקב כך נפגמת תקינ
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עלול המנגנון, גם ללקות בקיבעון ולפעול על יסוד תפיסות מוטעות. הצמרת מתחילה להאמין 

חופש להב, (במידע הסלקטיבי שהיא משחררת ועוצמת את עיניה בפני מידע סותר המגיע לידיה 

 ,Alasdair Roberts, National Security and Open Government ; וראו גם:570, הפרסום

Georgetown Public Policy Review, 9:2 (2004) 69( . 

ושעה שמדובר במנגנונים, שמעצבים את מדיניות הביטחון של המדינה, יכולות להיות לתופעות אלו 

  תוצאות הרות אסון, כפי שמדינת ישראל חוותה בעבר על בשרה. 

, הנשקפות לביטחונו לבסוף, חופש המידע חיוני פעמים רבות כדי שהציבור ידע מה הסכנות .70

 The Joint Inquiry Into Intelligence Community ראו:(ולביטחון המדינה, וישכיל להתגונן מפניהן 

Activities Before and after Terrorist Attacks of September 11. Government Printing Office. 

 July 24, 2003, p. 124 :http://www.gpoaccess.gov/serialset/creports/pdf/part1.pdf.( 

  נושאי חוץ וביטחון  –הענין הציבורי במידע 

שר ראוי להחילו גם על הדיון בבקשות לקבלת מידע, עיקרון נוסף, שעוגן בחוק חופש המידע, וא .71

 עליוככל שלאינטרס שהחוק אינו חל עליהן ישירות, הוא החובה לשקול את הענין שבגילוי. "

 הנטיהכך תגבר  –המבקש, בין האינטרס הפרטי ובין האינטרס הציבורי, משקל כבד יותר  מצביע

משרד הבריאות נ' איגוד בתי  1825/02עע"מ (" להורות על חשיפת המידע למרות סעיף החיסוי

. קשה להפריז באינטרס, שיש לציבור בקבלת מידע )20, פסקה 6.1.2005, פס"ד מיום האבות

ות ביטחון בכלל ושאלות בעניינים, הנוגעים לביטחונו ולעיצוב מדיניות בנושאי חוץ וביטחון. "שאל

הנוגעות ליכולת הישרדותה של מדינת ישראל במאבקה המתמיד עם אוייבים חיצוניים בפרט, הן 

ישראל ביטחון המדינה מול  (מנחם הופנונג, שאלות העומדות במרכז הדיון הציבורי בישראל"

 .)20) 1991( שילטון החוק

  חוק הארכיונים ותקנותיו באור הזכות לדעת 

כל הדברים שלעיל נפנה עתה ונבחן את ההסדרים הנורמטיביים ואת התנהלות המשיבים, על רקע 

  המונעים מהעותר דנן ומהציבור כולו לממש את זכותם לדעת ולעיין במידע שבארכיון.

  הזכות לדעת וחוק הארכיונים 

. חוק זה מעגן את הזכות לדעת, את 1955- הארכיון מתנהל בהתאם לחוק הארכיונים, התשט"ו .72

(א) 10(סעיף " …כל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיוני המופקד בגנזךחופש המידע בארכיון: "

. תכלית החוק היא שימור המידע, המתעד את פעילותן של רשויות המדינה בעבר, על מנת לחוק)

  שהציבור יוכל לעיין בו, ללמוד, לחקור ולהסיק מסקנות. 

ד המרכיבים החשובים ביותר בשמירת הזיכרון אחהמשיבים מצהירים, כי ארכיון צה"ל מהווה " .73

פרק: "על  – אתר משרד הביטחון( "הקולקטיבי והמורשת התרבותית של החברה בישראל

יח של מורשת לימוד וש. בחברה דמוקרטית, שעקרון חופש המידע הוא נר לרגליה, הארכיון")

. שמירת הזיכרון (א) לחוק)10(כאמור בסעיף " כל אדםשל " –וזיכרון הוא זכותו של כלל הציבור 
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והמורשת אינם נעשים אלא כדי שהציבור יוכל ללמוד אותם ולעשותם נדבך חשוב בשיח הציבורי 

  אודות העבר, ההווה והעתיד. 

ת לעיין במידע ארכיוני מצומצם יחסית, וגם אם נניח, כי בעת מעשה החקיקה היה היקפה של הזכו .74

של החוק: "בטקסט המעצב עיקרון או אמת  בתכליתו האובייקטיביתעדיין אין בכך כדי לפגום 

מידה נקבע אידיאל שיש להשיגו. אידאל זה פועל בגדרה של שיטת המשפט, מעוצב על ידיה ומשפיע 

לעמוד על הבנתו של האידיאל עליה. טבעי הוא לתת משקל ניכר לערכי היסוד של השיטה כדי 

. זאת ועוד, עניין לנו )249, פרשנות תכליתית ברק,(במחשבתו של בן החברה בעת מתן הפירוש" 

בחוק, שנחקק לפני יובל שנים. תכליתו הסובייקטיבית "הולכת ונחלשת ככל שעובר הזמן בין מועד 

  . )243-244(שם, חקיקתו של החוק לבין מועד פירושו" 

 ידע אמנם מחריג מתחולתו מידע, "שהרשות הציבורית העבירה לגנזך המדינה"חוק חופש המ .75

כדי למנוע את המשך אין לארכיון צה"ל. ואולם, בכך  –ובכלל זה  (ד) לחוק חופש המידע),14(סעיף 

, המשפט- ברק, חופש המידע ובית( התפתחות "ההלכה השיפוטית, שהכירה בעבר בזכות לדעת"

ועקרונות, שנקבעו בחקיקה החדשה, ככל שהם עולים בקנה אחד עם  . יתר על כן, הסדרים)104

מעמדה החוקתי של הזכות לדעת, ראוי שישמשו מורה דרך גם בכל הנוגע לזכות העיון במידע, 

את זכותו של הציבור "חוק חופש המידע מבטא שבארכיון צה"ל. ואכן, גם המשיבים מצהירים, ש

ון צה"ל, כספק מידע, מודע לחובתו להעביר מידע שנדרש על ידי הציבור וארכילקבל מידע, 

  . )12ע/ – באתר משרד הביטחון(ראו " ות החוקא, בהתאם להורמתוקף חוק חופש המידע

  : 1997- להצעת חוק חופש המידע, התשנ"זדברים אלה אף עולים בקנה אחד עם דברי ההסבר  .76

"הרשויות הציבוריות העבירו במשך השנים מידע רב לגנזך המדינה. החוק המוצע  

לא יחול על מידע זה, שכן המידע שהועבר לגנזך המדינה עומד לעיון הציבור 

 אין זה ראוי ואין זה יעיל. 1955-במגבלות הקבועות בחוק הארכיונים, התשט"ו

רשות הציבורית בבקשות למידע שאינו מצוי עוד בהחזקתה. עם להעסיק את ה

זאת, התקופות והמגבלות על זכות העיון במידע הנמצא בגנזך המדינה הן ארוכות 

ביותר, ואינן עולות בקנה אחד עם המגמה והתפיסה הערכית המגולמת בחוק 

. בשל הבעיות המיוחדות הנובעות מכמויות המידע העצומות הנמצאות המוצע

חוק תיקים שבגנזך המדינה, אין זה נכון להסדיר את הנושא בחוק זה. מוצע, כי ב

למינימום  הארכיונים ייבחן ומגבלות הזמן על עיון במידע יצומצמו בעתיד

   .א"פ) –; ההדגשות שלי 409, הצ"ח תשנ"ז(ד), 13דברי הסבר לסעיף ( החיוני."

, לא התכוון להצר ולו במעט את זכות המחוקק, שעה שעיגן את עקרון חופש המידע בחוק מיוחד

הגישה למידע שבארכיון. נהפוך הוא: המחוקק הסכים שלא למהר ולהחיל את הסדרי החוק החדש 

גם על חומר ארכיוני, הן משום שהזכות לחופש המידע שבגנזך כבר היתה מעוגנת בחוק הארכיונים, 

הודתה, כי (בנוסחה האחרון), , שהגישה את הצעת חוק חופש המידע שהרשות המבצעתוהן משום, 

  .זה ממנהגההיא מיישמת את חוק הארכיונים באופן שאינו ראוי, והבטיחה לשנות 

היתה הנגישות לאי החלתו של חוק חופש המידע על חומר בגנזך המדינה הסיבה העיקרית  .77

ה . ניתן לצפות מהרשות שתוכל להניח את ידהמוגבלת של הרשות הציבורית למידע, שהועבר לגנזך

בקלות על חומר עדכני, המתעד את פעילותה השוטפת, ואף סביר להטיל עליה את החובה לעשות 
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, תתקשה רשות, שתפקידה העיקרי אינו בשימור והפצת מידעמאמץ ולחפשו. לעומת זאת 

(דברי ההסבר הנ"ל להתמודד עם "כמויות המידע העצומות, הנמצאות בתיקים שבגנזך המדינה" 

  . )166-167, לסגלהצ"ח; וראו גם: 

לאופן חיפוש  - שוני מהותי נוסף, שנגזר מזה הקודם, נוגע לאופן מימושו של חופש המידע בארכיון  .78

: חוק חופש המידע מחייב את הרשות לאתר בעצמה מידע, הקשור בפעילותה השוטפת, המידע

דע ולמסור אותו לאזרח על פי בקשתו. האזרח אינו מוזמן לשבת במשרדי הרשות ולחפש לו מי

כאוות נפשו. משרדי הרשות אינם ערוכים להסדר שכזה, והוא גם אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות 

 של יעילות המינהל. אך עם העברת המידע לגנזך משתנים פני הדברים. 

. מגבלות הקשורות שעה שהמידע עובר ממשרדי הרשות אל הארכיב, מתרחב עקרון חופש המידע

פכות לבלתי רלוונטיות. עתה "הרשות" הרלוונטית אינה יחידת בהתנהלות יעילה של הרשות הו

יחידת מינהל שתפקידה מנהל, העוסקת בביצוע מדיניות (צה"ל, אגפי משרד הביטחון וכד'), אלא 

איסוף מידע וארגונו בהתאם לכללי ארכיבנות מקצועיים, ומתן  – העיקרי הוא ניהול ארכיון

לסייע לאזרח, אך לא להחליט במקומו באיזה מידע עליו  שירותי ביביולוגרפיה ומידענות. תפקידה

לעיין. חובתה הפוזיטיבית העיקרית היא להעמיד לרשות האזרח אינדקסים וקטלוגים, שבעזרתם 

  יוכל לשבת ימים כלילות בגנזך ולנבור כאוות נפשו במידע, האצור בו. 

יח הציבורי על מכאן מתחיל השאקדמי, עיתונאי או אחר.  – שהרי זו מהותו של מחקר

ההיסטוריה, ערש "שוק הדעות" על לקחי העבר. לשם כך קיים ארכיון, וזו גם תכליתו של חוק 

 הארכיונים.

  הכלל והחריג –מגבלות על הזכות לדעת בחוק הארכיונים 

אפשר …"לצד קביעת הזכות הבסיסית לעיין בחומר שבגנזך, מוסיף חוק הארכיונים סייג לפיו  .79

נות, ויכול שההגבלה תהיה לפי סוגו של חומר ארכיוני ולפי תקופה קצובה להגביל זכות זו בתק

. זהו הבסיס החוקי, העומד מאחרי חסימת דרכו של (א) לחוק הארכיונים)10(סעיף " מזמן היווצרו

  העותר דנן אל ארכיון צה"ל. 

יתו של . עניין לנו בחריג לתכליש לפרש בצימצום את החריג, המגביל את חופש המידע שבארכיון .80

חוק הארכיונים ולעקרון הבסיסי, שלפיו רשאי "כל אדם לעיין בחומר הארכיוני המופקד בגנזך" 

 ה, יש לפרשו הכלליתעולה בקנה אחד עם מטרת הבחוק אינהוראה שכאשר . (א) לחוק)10(סעיף 

 131-132, , כרך ראשון: תורת הפרשנות הכלליתפרשנות במשפט ברק, הרןאאו: ר( בצימצום

על כן, ההגבלות, שנקבעו על הזכות לדעת בחוק הארכיונים, . )84-85ברק, פרשנות החקיקה,  -כן ו

ערכי " של החוק והן לאור "למעשה- מטרותיפורשו בצמצום הן לאור ערכי היסוד, אשר שימשו "

, המשמשים תכליות כלליות, ואשר כל דבר חקיקה במדינה דמוקרטית מוחזק היסוד של השיטה

  .)629 ,617) 4( פ"ד מב ,שניצרניין (ע כבא להגשימן"

זאת ועוד, ההסדר שבחוק הארכיונים אינו מספק: הגבלתה של זכות יסוד בלשון כללית וסתמית  .81

, הפגיעה בזכויות האדםאינה ראויה. מן הראוי, שהגבלה על זכויות יסוד לא תעשה כלאחר יד. "

יה, ואפילו היא לא מעבר למידה אפילו היא מקדמת את ערכיה של המדינה, אפילו היא לתכלית ראו
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ואין להסתפק בהסמכתה  ההסדרים הראשוניים בחוק הקובע אתצריכה להיקבע  -הדרושה 

, רובינשטיין נ' שר הביטחון 3267/97ג"ץ (ב." הפורמאלית של הרשות המבצעת למעשה חקיקה

 .)683, 673) 4, פ"ד נג (לם נ' מנכ"ל משרד החינוך 5936/97; וראו: בג"צ 517, 481) 5( פ"ד נב

 -  לעשות מאמץ פרשנייש  - בהיעדר הוראה מפורשת לסתור במיוחד לאחר חקיקת חוקי היסוד, "

, באופן שהיא תופעל, ככל לתת להסמכה זאת פרשנות מצמצמתמנת -על -במקום שהוא אפשרי 

  .)523, רובינשטיין(עניין ." בדבר הסדרים ראשוניים הכלל הבסיסישניתן, ברוח 

  סיווג המידע  –ופש המידע בתקנות הארכיונים הגבלות על ח

תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני (א) לחוק, הותקנו 10מכוח ההסמכה הכללית שבסעיף  .82

(להלן: "התקנות"). התקנות מגבילות את חופש המידע בארכיון.  1966-תשכ"ז, המופקד בגנזך)

ות בהינף קולמוס את תקופת במהלך השנים הוציא ראש ממשלה זה או אחר תקנות, שמאריכ

  ההגבלה לגבי סוג מסויים של חומר ארכיוני. 

תקופה,  –סוגים של "חומר", ולגבי כל אחד ואחד מהם (א) והתוספת לתקנות קובעות 7תקנה 

במסמכים הנכללים בו. כך, למשל, כל מסמך "של רשות מקומית" שבה לא יוכל הציבור לעיין 

… חומר ארכיוני של מוסד ממוסדות המדינהממועד יצירתו. "שנה  20יוסתר מעין הציבור למשך 

חומר ארכיוני בעניני חוץ שנה. " 30לרבות פרוטוקול של החלטות ממשלה" יהיה מוגבל למשך 

  שנה. 50" מוגבל לעיון למשך או שלוחה אחרת של מערכת הבטחון, צה"ל ובטחון של משרד הבטחון

בדבר הסדרים ולאור "הכלל הבסיסי"  לעיל) 50יף (ראו סעלאור מעמדה החוקתי של הזכות לדעת  .83

(א) לחוק. אין 10, יש לפרש בצמצום את הסמכות, הקבועה בסעיף לעיל) 81(ראו סעיף  ראשוניים

לות על חופש המידע הארכיוני, מהוות חריגה התקנות, המטילות מגבמנוס מהקביעה, לפיה 

ההגבלה, שמטילות התקנות על הזכות  .)51ה"ש  31, עמוד סגל(וראו: מסמכות ועל כן הן בטלות 

לדעת, אינה נגזרת מההסמכה, שנתן המחוקק ביד הרשות המבצעת, כפי שראוי לפרשה. ההסמכה 

ל ידי מחוקק המשנה בצורה גורפת להגביל את זכות העיון בחומר "מסוגים" מסויימים מומשה ע

עד כדי אבסורד: הטלת הגבלה על העיון בכל מסמך ובכל מידע, המתעדים את פעולתו של כל 

ההגבלה חסרת ההבחנה נקבעה למשך תקופות של  –"מוסד ממוסדות הממשלה". חמור מכך 

  עשרות שנים. 

תו של חוק חופש המידע, האבסורד, שבהגדרת "סוגי" החומר שבתקנות, גדול במיוחד לאחר חקיק

לאחר שהמידע עובר שהרי בכפוף לחריגים חייבת כל רשות ציבורית לתת מידע לאזרח. והנה, 

, מוגבלת הזכות לעיין בו. דווקא לאחר שהמידע מאבד מן האקטואליות שלו, מהרשות לארכיון

  .חסוי"לפתע הוא הופך ל"וממילא מוקהה עוקצן של העילות, המצדיקות לעיתים את הסתרתו, 

חזקה, בשים לב לכך, שהסמכות לסווג מידע משמעה שלילת זכות הציבור לדעת אותו, נגזרת  .84

. סיווג המידע חייב שלפיה לא הסמיך המחוקק את הרשות המבצעת לסווג מידע באופן כה הגורף

להיעשות לגבי כל מסמך ומסמך בנפרד במקום ובמידה, שהדבר הכרחי לשם הגנה על תכלית 

יין זה יש ללמוד גזרה שווה מחוק חופש המידע, ומהאופן שבו פסל בית המשפט העליון ראוייה. לענ

עזבון  1864/97א "בש(ראו: לפקודת הראיות  44תעודת חיסיון גורפת וכללית, שהוצאה לפי סעיף 

  .)2, עמוד 671) 3( 97פדאור ישראל  מקוסי נ' מדינת המנוח
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", בנושאי חוץ וביטחון של מערכת הביטחון ושל צה"לבמקום שכל מסמך " -לעניין ארכיון צה"ל  .85

יוגבל לעיון למשך תקופה ארוכה, על מחוקק המשנה להגביל את זכות הציבור לדעת, אך ורק לגבי 

בבטחון ממשית "לפגיעה יגרום  אותם מסמכים או חלקי מסמכים, אשר קרוב לוודאי, שגילויים

) 1(א)(9(ראו: סעיף " המדינה, ביחסי החוץ שלה, בבטחון הציבור או בבטחונו או בשלומו של אדם

  . לעיל) 62- 59לחוק חופש המידע; וסעיפים 

  תקופות הגבלה –ש המידע בתקנות הארכיונים הגבלות על חופ

בכפוף לאמור לעיל, נתייחס לתקופת ההגבלה בת יובל השנים, שנקבעה באופן גורף על כל מידע  .86

תקופת זו . לעיל) 82ראו סעיף  –לתוספת לתקנות  1(פריט בנושא ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה 

. באומרנו זאת נתלים אנו באילנות גבוהים: הממשלה כבר הצהירה ינה סבירה ואינה מידתיתא

בפני הכנסת, כי התקופות והמגבלות על זכות העיון במידע הנמצא בגנזך המדינה הן ארוכות ביותר, 

; וכזכור זו גם היתה עמדתן של לעיל) 76(ראו סעיף ואינן עולות בקנה אחד עם עקרון חופש המידע 

  .לעיל) 19(ראו סעיף שתי וועדות במשרד הביטחון ושל צה"ל עצמו 

קביעה מראש של  - יתר על כן, אפילו שעה שמדובר במידע, שגילויו יפגע בביטחון המדינה, גם אז  .87

היא ספקולטיבית בטיבעה. ניסיון החיים מלמד, כי מידע, שחשיפתו  שנה 50תקופת הגבלה בת 

עלולה להזיק לביטחון המדינה, עשוי מקץ שנים אחדות להפוך למידע חסר ערך מבחינה ביטחונית. 

השלכה גורפת של מסמכים לתהום הנשייה למשך עשרות שנים, בלא שתערך במהלכן בדיקה 

  ת בדרישת המידתיות.ובחינה מחודשת, אינה סבירה ואינה עומד

(א) והתוספת לתקנות קובעות תקופות הגבלה שרירותיות ומופרזות לקטגוריות רחבות 7תקנה  .88

וגורפות עד כדי אבסורד. הן חורגות מהסמכת המחוקק. הן פוגעות בזכות היסוד לדעת, שלא 

שקל ראוי מעבר לנדרש כדי לשרת תכלית מעין זו; הן אינן נותנות מ -לתכלית ראוייה, ולחלופין 

דינן להתבטל. במיוחד יש לבטל את ההגבלה הגורפת למעמדה הרם של הזכות לדעת. על כן 

   והחמורה של הגישה למידע "בנושאי חוץ וביטחון".

  סריקה בטרם חשיפה –הגבלות על חופש המידע בתקנות 

נות, ולפיה מגבלה נוספת על חופש המידע, המצוי בארכיון צה"ל (ובגנזך המדינה בכלל), נקבעה בתק .89

אין לחשוף חומר לציבור הרחב, אלא אם עבר  שנה) 50 –(בענייננו גם בחלוף תקופת ההגבלה 

בדיקה וחומר מוגבל לאחר עיון ל ש הלמהגב שחרור" - , דהיינו )ב7ה קנת("חשיפה" וסריקה" "

  . לעיל) 21- 23(ראו סעיפים ובענייננו מערכת הביטחון  – "המפקיד לש

ביצוע סריקה בידי מערכת הביטחון, וחשיפתו של מידע ארכיוני, שאינה מסכנת את ביטחון  .90

שסריקתו המדינה, יכולים היו להוות מנגנון ראוי, שישרת את הזכות לדעת. אך זאת בתנאי, 

  . ייעשו מייד עם העברתו ממערכת הביטחון לארכיוןוחשיפתו של כל מסמך ומסמך 

לאחר שמידע רב, ב קובעת, כי סריקה וחשיפה תעשה ככלל בתום תקופת ההגבלה. כלומר, 7תקנה  .91

שלא היה צורך בהסתרתו מלכתחילה, מגיע לפרקו ומלאו לו יובל שנים, רק אז ייפנו המשיבים 

מערכת הביטחון,  –יוזמת המפקיד, דהיינו . הקדמת ביצוע הסריקה יכולה להיעשות בלסרוק אותו

  או במקרה שהמפקיד מואיל בטובו להיעתר לבקשתו המיוחדת של חוקר.
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מן, ולהלכה זסריקה בהב לא הגבילה את מלאכת 7חמור מכך, כפי שהטעים מבקר המדינה, תקנה 

שך היא מתירה למשיבים להמשיך ולהותיר את המידע שבארכיון צה"ל חסוי למ - וגם למעשה  –

  .לעיל) 22(ראו סעיף זמן בלתי מוגבל, גם לאחר שחלפה תקופת ההגבלה 

מערכת  –פגיעה חמורה נוספת בחופש המידע, נקבעה בתקנות, בהסמכת פקידי הרשות, ובענייננו  .92

לא מחוקק המשנה . ת)א(ב) לתקנו7(תקנה לקבוע את הכללים לחשיפה  –הביטחון וגנז המדינה 

קביעת העקרונות והקריטריונים  –הסתפק בהסמכה שניתנה לו לקביעת הסדרים ראשוניים 

האציל את סמכותו זו לפקידי הרשות, והותיר להם לקבוע את להגבלת חופש המידע. הוא 

  , שישמשו לפגיעה בזכות יסוד חוקתית. ההסדרים הראשוניים

והחשיפה פוגעות באופן גורף וקשה בזכות לדעת ודינן  התקנות בדבר הסדרי הסריקהלסיכום:  .93

. הסדר של סריקה וחשיפה מיידיים (עם העברת המידע לארכיון) וזריזים צריך לבוא להתבטל

  במקום ההסדר, המגביל את חופש המידע הארכיוני לתקופות ארוכות ובהתאם לסיווגים גורפים. 

  תקנות בדבר נציג ומורשה

הסדר, שמטרתו לאפשר לחוקרים לקבל מידע בנושא מחקרם, גם בטרם  נוסף לתקנות 1994בשנת  .94

חלפה "תקופת ההגבלה" לגביהם. בניסיון להתגבר על התוצאה הקשה של ההגבלות הגורפות על 

. החריג הראשון מאפשר עיון בחומר מוגבל ל"נציג" ) שני חריגים4(ב)(7הזכות לדעת, נקבעו בתקנה 

נציג של מערכת הביטחון. לפי החריג השני, המפקיד  –ענייננו של הרשות, שהפקידה את החומר, ב

חוקרים מטעם  –יוכל לאשר ל"מורשה" לעיין בחומר מוגבל. הלכה למעשה הכוונה לחוקרים 

. כזכור, זוהי ההרשאה הנכספת מערכת הביטחון, וחוקרים, שקיבלו מעמד של "מורשה" בברכתה

  שאותה ביקש העותר דנן.

לעיין בחומר ארכיוני שזורה בתקנות בהליך הסריקה והחשיפה. גם מי  הרשאה לחוקר "מורשה"

שקיבל את האישור הנכסף אינו יכול לעיין בכל חומר שיאווה, אלא אך ורק בחומר, שעבר תהליך 

  . ))3ב(ב)(7(תקנה חשיפה בהתאם לבקשתו 

א קובעת בהתאם לאלו קריטריונים פועלת מערכת הביטחון ("המפקיד" בארכיון צה"ל) שעה שהי .95

האם להעניק את הפרוויליגיה לחוקר זה או אחר? כמו במקרה של סריקה וחשיפה, גם כאן הותיר 

   .א(א))7(תקנה מחוקק המשנה את הטוויית הקריטריונים לשיקוליהם של פקידי מערכת הביטחון 

עוד בטרם נתייחס לאופן השערורייתי, שבו מיישמים המשיבים את ההוראות לגבי מעמד של  .96

ר מורשה" ייאמר, כי הסדר זה אינו חוקי. הסדר, הקובע העדפתם של נציגים ושל חוקרים, "חוק

שמערכת הביטחון חפצה ביקרם, מבוסס על ההסדרים הלא חוקיים, שסקרנו לעיל, ואשר הופכים 

לאחר ששלל שלא כדין את  מידע, שחייב להיות פתוח בפני הקהל הרחב, הפך לחסוי. –את היוצרות 

חוקרים מטעם  –מכלל הציבור, קבע מחוקק המשנה הסדר מיוחד ל"נציגים" הזכות לדעת 

  . מערכת הביטחון, וחוקרים "מורשים" שנשאו חן בעיניה

כפי שכתב מבקר המדינה, עצם הצורך בהרשאה ותנאי ההרשאה מאפשרים לרשות לנקוט ביחס של  .97

זהו הסדר של הפלייה פסולה, ההופך זכויות . לעיל) 36- 34(ראו סעיפים איפה ואיפה כלפי חוקרים 

מערכת היחסים . הסדר מעין זה מקומו לא יכירנו "בימינו ובמקומנו", באשר יסוד לפריווילגיות
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 181/96צ "בג( וות ופריבילגיותולא במח בזכויות ובחובותמתאפיינת שבין הרשויות לבין האזרח 

  .)589 )3( , פ"ד להיונס נ' משרד ראה"מ 509/80; ראו גם: בג"צ 45 )5( נ , פ"דל"הארץ נ' הרמטכ

  יישום החוק והתקנות בארכיון צה"ל

  אי פרסום הנהלים לסריקה ולמתן מעמד "מורשה"

יון וחשיפתו, ואת מחייבת את המשיבים לקבוע כללים שיסדירו את סריקת המידע בארכא 7תקנה  .98

הענקת מעמד "מורשה". מדו"חות מבקר המדינה עולה ספק רב אם בכלל פועלים המשיבים בעניין 

  . לעיל) 29- 24(ראו סעיפים זה בהתאם לנהלים אחידים, הקבועים בהנחיות 

לחוק חופש המידע ולפי ההלכה  6לפי סעיף  –אפילו אם קיימות הנחיות פנימיות שכאלה, עדיין ו .99

כי היות הנוהל קבוע בהנחיות אינה פוטרת את המדינה מפרסום הולם  ,מובן מאליו" -הפסוקה 

 3648/97; וראו גם: בג"צ 490, 481) 3, פ"ד נז (עבאס בצה נ' שר הפנים 7139/02(בג"צ " שלו.

. כזכור הודיעה הממונה על חופש המידע במשרד )768-767 ,728) 2פ"ד נג ( ,נ' שר הפנים הסטמק

הביטחון, כי לא תוכל להתיר עיון בכללים אלא לאחר שאלה ישוכתבו, בהיותם סודיים. מאז חלפו 

  .לעיל) 15ע/- ו 29-39(ראו סעיפים חודשים, והכללים נותרים בחסיונם  6- למעלה מ

החובה הכללית לפרסם נהלים פנימיים נסמכת על אותם עקרונות וערכים, העומדים ביסוד עתירה  .100

, ומהצורך העשויות להשפיע על מהלך חייו ,זכותו של הפרט לדעת את הנורמותזו. היא נגזרת מ

שילטונית,  שרירות לבאו  הפליה נסתרתשלטון: העמדת מכשול בפני להבטיח את תקינות ה

וחשיפת ההנחיות לביקורת ציבורית ושיפוטית. טעמים אלה מקבלים משנה תוקף, שעה שמדובר 

ד"ר נעמה כרמי בנורמות, המגבילות את חופש המידע עצמו. לעניין זה ראויים הדברים, שכותבת 

 Sissela Bok, Secrets On the Ethics of Concealment and(ססליה בוק בעקבות הפילוסופית 

Revelation (Vintage Books, 1982)(: 

בסוגיות מסוימות. אך יש  חייבת להישמר סודיות גם במדינה דמוקרטית"
אלו הדיונים הסודיים לבין עצם קיומם ובעיקר לשאלה  שלנם להבחין בין תוכ

להפחית את המתח ההכרחי בין ניתן … סוגיות חוסות תחת מטריית הסודיות. 
ידי מתן פומבי לבחירה המוסרית לגבי הסודיות. הטיעונים -פרסום לסודיות על

המוסריים בנוגע לכל פרקטיקה סודית חייבים להידון באופן ציבורי. אסור שהם 
ייב ה מה חעל השאל… עצמם יהיו חסויים, וגם לא קיומן של הפרקטיקות עצמן. 

 (נעמה כרמי "מה סודי ומה לא" ל דיון ציבורי."להישמר בסוד צריך להתנה

notes.co.il ,28.12.2004( .  

  :יצחק גלנורובדומה לזה אומר פרופ'  .101

“Governmnet secrecy must be justified as a deliberate act to protect 
the public by withjolding 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 wheter secrecy is 
justified. … Matters become further entangles because, in exercising 
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their privilege to conceal those who govern may be motivated by 
reasons other than protecting the public.” (Galnur, Government 

Secrecy, (see s.44 above), p. 277). 

ים את פקידי הרשות להגבלת יש לחייב את המשיבים לחשוף את הנהלים, המשמשלסיכום:  .102

. במצב הנוכחי נפגעות זכויות היסוד פגיעה כפולה וחמורה: לא רק הגישה למסמכי הארכיון

שהמידע הארכיוני מוסתר מהציבור, אלא שהעקרונות המוסריים והפרקטיים, שבעטיים נפגעת 

כפופים לדיון  הזכות לדעת מוסתרים מפניו: הם נקבעים בחדרי חדרים על ידי פקידי הרשות, אינם

ציבורי או לפיקוח שיפוטי. בכך גם נפתח הפתח לפגיעה נוספת בזכות לדעת, לשרירות לב ולהפלייה, 

  כפי שאירע בעניינו של העותר דנן. 

  פגיעה בתדמית המדינה ואישיה - שיקולים זרים בעת "חשיפת" מידע 

While publicly professing the need to limit 
secrecy in science to matters of national 
security, the AEC kept information on 
experiments secret for reasons of public 
relations and liability (Advisory Committee 
on Human Radiation Experiments - Final 
Report, ch.13) 

העותר בענייננו ביקש, כזכור, לעיין במסמכי ארכיון בנושא פעילות הממשלה ומערכת הביטחון לפני  .103

שנה, בכל הנוגע להקמת ישובים בשטחים המוחזקים. המשיבים סרבו לבקשת העותר, כיוון  30- כ

תיו. זהו שיקול ב"נושא רגיש", שאין למדינת ישראל עניין בפרסום מחקרים אודושלדעתם מדובר 

  . זר, שאסור למשיבים לשקול

מהווה המשך ישיר לדרכם מימים ימימה.  2004הדרך שבה נהגו המשיבים בבקשת העותר בשנת  .104

כפי שהעלה מבקר המדינה, שעה שהם דנים בחשיפת חומר ארכיוני, נוהגים המשיבים הלכה 

" דיו ושל המדינה ואישיהפקומתדמיתם של צה"ל למעשה לפי קריטריונים פסולים, כמו למשל: "

וגם לאחר שנטען, שקריטריונים בלתי רלוונטיים  ."עניינים העלולים לעורר ויכוחים פוליטייםאו "

מסמכים העוסקים אלה בוטלו, הסתבר, שהם נותרו בתוקף תחת שמות קוד חדשים, כמו למשל "

-26(ראו סעיפים " יש אינטרס למנוע את חשיפתם הנבפרשיות מיוחדות ונושאים חסויים שלמדי

  . לעיל) 27

הניסיון להלביש שיקולים זרים, מהסוג המתואר לעיל, באדרת "ביטחונית" נדחה כבר בעבר על ידי  .105

יקורת אישית על ראש המוסד בית המשפט העליון: כך, למשל, נדחתה הטענה, כאילו מתיחת ב

. בעניין אחר מתח בית )642, שניצר(עניין תפגע ביכולת התפקוד של המוסד ובביטחון המדינה 

המשפט ביקורת על ניסיון למנוע "פרסום מביך" של מסמך, שאינו נוח לרשויות, באמצעות סיווגו 

נ' היועץ המשפטי לממשלה,  יצחק 7748/99(בג"צ כ"סודי" ותוך איום באישום של "ריגול חמור" 

  .)179-180, סגללא פורסם; נזכר אצל 

זאת ועוד, למרות שגם במשרד הביטחון נמצא מי שהבין, שאין למסור את מלאכת הסריקה אך ורק  .106

(דו"ח מבקר המדינה טוריונים, הדבר לא נעשה לאנשי ביטחון, ויש לכלול בצוות הסריקה גם היס

. בסופו של דבר, לאחר שנים של מעקב נאלץ מבקר המדינה לקבוע בצער, )896), 1997( 47
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יהיו אשר יהיו הנהלים  –שהמשיבים מסתירים שלא כדין חומר ארכיוני מעין הציבור, ושלכאורה 

כים אלא מחשוף מסלא להעקרון, ש"הם מונחים על ידי  –העמומים והנזילים שהם פועלים לפיהם 

  .לעיל) 28(ראו סעיף " אם אין ברירה

. על המשיבים לחשוף כל מידע ארכיוני, שאין בגילויו כדי לגרום לפגיעה ממשית בביטחון המדינה .107

, שיש בגילויים לפגוע יתר על כן, אפילו קיימים במסמכים, שבהם מבקש העותר לעיין, חלקים

פגיעה ממשית בביטחון המדינה, גם אז חייבים המשיבים לאפשר את העיון באותם מסמכים, תוך 

שהם משמיטים אך ורק את אותם חלקים "מסוכנים". זאת מכוח היקש שיש ללמוד מהוראת סעיף 

. במקרה כזה על המשיבים לציין את דבר ההשמטה )236 ,ד.נ.ד (והשוו: ענייןלחוק חופש המידע  11

  ).224, סגל –ראו (לעניין הסייג לחובת הדיווח על השמטה והזהירות שיש לנקוט בסייג זה 

החלטת המשיבים שלא לחשוף בפני העותר את המידע שביקש נגועה בשיקולים זרים. נגע זה אינו  .108

ודי למקרה של העותר אלא מאפיין את דרך התנהלותם הרגילה. שיקולים, הנוגעים לתדמית ייח

המדינה, או חשש מחשיפת חומר, העלול "לעורר ויכוחים פוליטיים", הם שיקולים זרים. שעה 

  ששיקולים אלה משמשים כדי לפגוע בזכות הציבור לדעת, נפגעת זכות היסוד שלא כדין.

  נושאי התיישבות וקביעת גבולות - מידע  סיווג יתר בעת "חשיפת"

חומר בנושא ההתיישבות בשטחים, כלל אינו אמור להיות מסווג כ"המידע, שאותו ביקש העותר  .109

". על כן, לא רק ששומה על המשיבים לחשוף אותו, אלא שמלכחילה אין ארכיוני בעניני חוץ ובטחון

 50, ואין להגבילו למשך תקופה של לתוספת) לתקנות 1(א) (ופריט 7הוא חוסה בצילה של תקנה 

  . לעיל) 87- 82(ראו סעיפים  של תקנות הארכיונים שנה, גם לפי ההוראות, הנפסדות כשלעצמן,

". בענייני חוץ וביטחוןהוא מידע " )לתוספת לתקנות 1(פריט " של מערכת הביטחוןלא כל מידע "

מכלול הערכים והשיקולים שמנינו לעיל מחייב צימצום של קטיגוריה זו, שבחסותה נפגעת שלא 

לצורך הזכות לדעת. סיווג מידע, הקשור בהקמת ההתנחלויות בשטחים, כמידע "בענייני חוץ 

  זכות הציבור לדעת. וביטחון" הוא מעשה של סיווג יתר, שגורר אחריו פגיעה שלא כדין ב

 63(בסעיף אפשר שסיווג היתר, שבו נוקטים המשיבים, אינו צריך להפתיענו לנוכח הדברים, שראינו  .110

אודות העויינות, שמגלה כל מנגנון ביורוקרטי לרעיון של חופש המידע. אך לדברים הכללים  לעיל)

", שצמחה בשנותיה הראשונות של המדינה. תרבות זו תרבות הביטחוןחד ב"הללו יש ביטוי מיו

 מביאה לפגיעה קשה בזכויות היסודסיפחה חלק אדיר מהמרחב הציבורי לתחום הביטחוני. היא 

במקרה דנן ובמקרים רבים אחרים, שהקשר בינם לבין ביטחון המדינה, ככל שבכלל קיים, הוא 

החשאיות, הקיימת ממילא בכל מנגנון ביורוקרטי, למימדים בחסותה מגיעה מגמת עקיף וקלוש. 

 . אדירים ומסוכנים

סיווג היתר, שבו נוקטים המשיבים, מחסן את רשויות הביטחון מפני ביקורת ומעודד קיבעון  .111

ריה למצעדי איוולת תופעות, שכבר הובילו במהלך ההיסטו –לעיל)  69(ראו סעיף  מחשבתי

חשאיות היתר והמונופול, שיש ראובן פדהצור ולאסונות צבאיים וביטחוניים. כפי שכותב ד"ר 

למערכת הביטחון על מידע, הוא חלק מ"תרבות הביטחון" במדינה, וכל אלה מונעים פיקוח על 

חון (ראובן פדהצור, "תרבות הבטגם את הסיכוי להתייעלותה.  –מערכת הביטחון, ועקב כך 

 .)112, 87) 2003( 10פוליטיקה מקורותיה והשפעתה על הדמוקרטיה הישראלית",  -הישראלית 
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התמורות ההיסטוריות והערכיות, שחלו בחברה הישראלית, מצדיקות את שינוי הגישה הגורפת,  .112

שהיתה נקוטה בעבר, ושהפכה כמעט כל היבט של חיינו הציבוריים לעניין ביטחוני. אין להסכין עוד 

גרייב  199/61(ראו: בג"צ גיעה בזכויות יסוד, המכוסה באיצטלה של שמירה על ביטחון המדינה לפ

, פ"ד מט מילר נ' שר הביטחון 4541/94; וראו גם: בג"צ 398, 397, פ"ד ו נ' המפקח על התעבורה

)4 (94 ,124(.  

ום הכולל , מן הראוי, ש"שיקול הדעת הביטחוני יוגבל לתחפרופ' מנחם הופנונגכפי שכותב 

שיקולים, שעניינם הגברת יכולת הלחימה וההישרדות של המערכת החברתית בכללה מפני 

האיומים הנשקפים לה ו/או מניעת יתרונות (צבאיים טכנולוגיים מודיעניים) מן האוייב 

השימוש בשם הביטחון לשם קידומם של אינטרסים חברתיים או כלכליים אינו  …הפוטנציאלי. 

אנליטי, אלא גם מסיט את תשומת הלב משיקולי ביטחון אמיתיים ומאפשר מהווה רק מטרד 

פוליטיזציה של שדה הביטחון, במובן שכל אינטרס מתחרה מוצג כצורך ביטחוני, או כסכנה 

ביטחון  (הופנונג,ביטחונית על פי נקודת השקפתו הסובייקטיבית של הדובר בשם הביטחון" 

  .)24 לעיל) 71(ראו: סעיף  המדינה מול שילטון החוק

מכאן, שאפילו אם היו למפעל התיישבות בשטחים היבטים בטחוניים מסויימים, עדיין אין בכך כדי  .113

ל"צבוע" כל פעולה ואירוע בהקשר זה בגוונים של "ביטחון". בהקשר זה חלה במהלך השנים 

שבתחילת הדרך נומקה הקמתן של ההתיישבויות בצרכי  תמורה ברורה גם בשיח המשפטי: בעוד

ביטחון, הרי שכיום, ככל שנושא הביטחון עולה בהקשרן, הוא נוגע רק להגנתן ולא לעצם הקמתן 

, דוויאקת נ' שר הביטחון 390/79בג"צ  ;113) 2פ"ד לג(, אויב נ' שר הבטחון 606/78בג"צ  –(ראו 

מועצת  2056/04; בג"צ 210) 4מז ( , פ"ד' ממשלת ישראלברגיל נ 4481/91צ "בג, מול 1) 1פ"ד לד(

   .(לא פורסם)) נ' ממשלת ישראל בית סוריק

  עניינים העלולים לעורר ויכוחים פוליטיים - שיקול זר ב"חשיפת" מידע 

המשיבים כדי לשלול את הגישה למידע בכלל, ובנושא ההתנחלויות שיקול זר נוסף, שמשמש את  .114

. כזכור, לעיל) 104-ו 26(ראו סעיפים  בפרט, הוא היותם נשוא של ויכוחים פוליטיים מבית ומחוץ

"התיישבות" עם "דיונים על גבולות" המדינה, וסרבו לחשוף חומר קשרו המשיבים את נושא ה

כדי שלא לפגוע במו"מ עתידי" (ובהמשך  …בעניינן "עד שלא ייקבעו גבולות סופיים עם השכנים

ראו  -חרגו אף מעקרון זה, וסרבו לחשוף מידע גם לגבי התיישבויות באזור, שבו נקבעו כבר גבולות 

  .לעיל) 9, וסעיף 7מכתב ע/

אלא שהמדיניות הראוייה בנוגע לגבולות העתידיים אינה נסמכת בעיקרה על שיקולי ביטחון. עתיד  .115

כל  –ההתיישבות בשטחים, גבולות הביטחון, וההסדרים הראויים בין מדינת ישראל לבין שכנותיה 

. עניין לנו בסוגייה פוליטית הדיון הציבורינושאים, המצויים זה עשרות בשנים במוקד אלה 

, המבטאת ערכים, אמונות, אידיאולוגיות, תפיסות משתנות, תהליכים חברתיים, כלכליים מובהקת

נושא בעל חשיבות ציבורית ראשונה במעלה, אשר המחקר ההיסטורי סביבה חיוני  -ופוליטיים 

  קבלת החלטות.  לשיח ציבורי דמוקרטי תוסס, ולהליך מושכל ודמוקרטי של

בעשורים האחרונים הגיעו לבית המשפט העליון עתירות רבות בסוגיות מדיניות וביטחוניות. בית  .116

המשפט סירב לדון בעתירות, והפנה את מי, שמבקשים לשנות את מדיניות הממשלה בנושא בעל 
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 2644/94צ "בג( ".כללי המשחק של השיטה הדמוקרטית שבה אנו חייםאופי פוליטי מובהק, ל"

, נ' ראש הממשלה אשכנזי 3687/00; וראו גם: בג"צ 345, 341) 4מח ( , פ"דהיועמ"שפרצ'יק נ' 

  . )438) 2( 00פדאור 

ח כלשהו שטכך, למשל, בהקשר דומה לשלנו, שעה שהתבקש להורות למדינה להימנע ממצב, שבו "

  ", דחה בית המשפט העליון את העתירה באומרו: מריבונותה של מדינת ישראליצא 

פועלת במסגרת סמכותה הפררוגטיבית, כדת וכדין, לנהל את  … [הממשלה] "

הכנסת יכולה בעד כל מעשה חמור או לא חמור … יחסי החוץ של מדינת ישראל 

תו וחיוניותו ואת חשיבטוחים אנו כי העותרים חשים ב…  להפיל את הממשלה

פוליטית היא, להביא לכלל - של נושא עתירתם, והרשות בידם, וחובתם האזרחית

, נאמני הר הבית נ' ראש הממשלה 4354/92צ "בג(…" דיון ועיון, רציניים וממצים

נאמני הר  7128/96; וראו גם: בג"צ א"פ - ההדגשות שלי , 41-42, 37) 1מז ( פ"ד

נ'  הטרור מותקפימטה  3900/02; בג"צ 509) 2ד נא(, פ"ת ישראלהבית נ' ממשל

, מטה מותקפי הטרור נ' ממשלת ישראל 6759/99בג"ץ  ;683) 1( 02פדאור , שרון

  .)117) 3(99על - תק

"כללי המשחק של השיטה הדמוקרטית" או  וכפי שראינו לעיל, שעה שבית המשפט העליון מדבר על

על "דיון ועיון רציניים וממצים", כוונתו גם, שאלה יתנהלו באופן מושכל. ולשם כך נזקק האזרח 

  . )364, שליט (ראו: עניין לקבל מידע חיוני להכרעותיו הפוליטיותוזכאי, 

(עניין " כיום את הציבורבעיה נוקבת המסעירה אכן, מחקרו של העותר נוגע בסוגיות, שהיו ועודן " .117

. המדיניות בסוגיות אלו נמצאת במוקד של ויכוחים ציבוריים עזים. לעיתים חלים בה )4 ,דויקאת

(ראו תמורות, בהתאם לשינויים בנסיבות ההיסטוריות, תנודות בדעת הקהל, וזהות מנהיגי המדינה 

ארבע חברון נ' ראש המועצה המקומית קרית  4400/92צ "בג; מול 219, ברגיל למשל: עניין

, פס"ד מיום נ' ממשלת ישראל אורי אריאלח"כ  9967/04; בג"צ 597) 5מח (, פ"ד הממשלה

 בסופו של תהליך, לאחר שקיבלו החלטה,. המנהיגים הוסמכו למשול ולנהל מדיניות. ו")3.11.2004

(בג"צ " הם חייבים בדין וחשבון ונושאים באחריות, על כל הנובע מן ההחלטה, כלפי הציבור כולו

  .)207, 199) 1נד (פ"ד  ,נ' היועץ המשפטי לממשלה הבית-תנועת נאמני הר 8666/99

 -ים, ותחסם גישתו של הציבור למידע בנושא מדיניות חוץ וביטחון אם תתממש כוונת המשיב .118

כיצד יוכל הציבור לקבל את אותו "דין וחשבון",  –גבולות, התיישבויות, שטחים, שלום ומלחמה 

וכיצד יוכל הציבור לגבש בעתיד את עמדתו בעניינים אלה?  שבו חייבים הנושאים באחריות?

לק מן המידע, שאותו מסרבים המשיבים לתת לעותר מתעד את ובהקשר זה לא מיותר להזכיר, כי ח

(למשל: התכתבות בין פעילותם של מנהיגי המדינה במסגרת פעילותם הפוליטית והפנים מפלגתית 

משה דיין לבין לוי אשכול בעניין הצעות להקים ארבע ערים בגב ההר; מסמכים, הקשורים למשא 

  .לעיל) 6ראו סעיף  –ספיר"  –דיין ומתן על "מסמך גלילי", הידוע גם כ"הסכם 

עמדת המשיבים, לפיה חשיפת המידע שמבקש החוקר לקבל, עלולה לפגוע במדיניות החוץ של  .119

המדינה או בתדמיתה, משקפת גישה, לפיה יש למנוע דיון ציבורי מושכל בסוגיות החשובות ביותר 

לית. כך, למשל, לפי היגיון זה היה על מדינת ישראל להימנע מדיון ציבורי בציבוריות הישרא
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במגזר הערבי (דו"ח ועדת אור) או הטבח,  2000בנושאים הרי גורל, כמו למשל, אירועי אוקטובר 

  שאירע במחנות הפליטים בביירות במהלך מלחמת לבנון (דו"ח ועדת כהן). 

), שסיווגה במשך שנים AECה אטומית בארה"ב (עמדת המשיבים דומה לזו של הוועדה לאנרגי

מידע על ניסויי קרינה בבני אדם, מחשש, שוויכוח ציבורי ודעת הקהל יסכנו את המשך הפיתוח של 

 U.S. DoE, Report of the Advisory Committee on Human Radiation(נשק אטומי. 

, ch.13Experiments   -  http://www.eh.doe.gov/ohre/roadmap/achre/chap13_3.html(.    

העובדה שהמידע, שאותו מבקש העותר לקבל, הוא מידע חיוני לכל דיון ציבורי בנושאים הקיומיים  .120

של כך היה על דווקא ב –של מדינת ישראל, לא רק שאינה מהווה עילה לדחיית בקשתו. נהפוך הוא 

(ראו סעיף המשיבים לנהוג בזהירות כפולה ומכופלת בטרם יחליטו להמשיך ולהסתיר את המידע 

  . לעיל) 71

  הפלייה פסולה –מעמד של חוקר מורשה 

נושא בקשתו של העותר לקבל מעמד של חוקר "מורשה" נדחתה בנימוק, שהוא כותב מחקר ב .121

"רגיש". אך מסתבר שחומר ארכיוני בנושאים "רגישים" הרבה יותר מנושא מחקרו של העותר, 

נחשף בפני חוקרים מורשים זמן רב לפני תום תקופת ההגבלה. כפי שהעלה מבקר המדינה, 

"חשיפת ימימה רוזנטל לעיל; וכן  34(ראו סעיף ". הארכיון אינו נוהג בשוויון כלפי הפונים אליו"

. בעוד )31(תשנ"ח)  9ארכיון מקורות ארכיונים ותרומתם למחקר ההיסטורי ולתהליך השלום", 

שבעלי קשרים וההולכים בתלם זוכים למעמד של "מורשה", מודרים מהארכיון חוקרים 

המדינה בעקבותיו כבר גנז המדינה ומבקר  ועיתונאים, שמביעים דעות עצמאיות וביקורתיות.

  . לעיל) 35(ראו סעיף וק" חת רשומה צב זה של איפה ואיפה לא ייתכן במדינהמהביעו דעתם, לפיה "

שככל שמדינה מרבה בחיסיון יתר של מידע, כך מתפתחים בהקשר זה ראוי גם לשוב ולהזכיר,  .122

לעיל, וראו  66(ראו סעיף  הם זורם מידע אל הציבור באופן לא שוויוניערוצים לא פורמאליים, שב

 .)Galnur, Government Secrecy, (see s. 44 above), p. 183גם: 

הנה כי כן, באופן לא מפתיע ההסדר, שפותח פתח להפלייה פסולה בין חוקרים, מיושם על ידי  .123

 ים להפלייה פסולה של העותר. המשיב

  נהלי עבודה הפוגעים בזכות לדעת

העותר מבקש להיעזר במסמכים שבארכיון צה"ל לצורך מחקר. עוד קודם שדחו את בקשתו  .124

באיצטלה "ביטחונית" כביכול, הערימו המשיבים מכשולים ביורוקרטיים על עבודתו של העותר. 

ות תיקים, שמהם יוכל לבחור את המידע, המשיבים נמנעו מלהציג לעותר אינדקסים ורשימ

שלדעתו עשוי להיות רלוונטי למחקרו. במקביל לנימוקיהם ה"ביטחוניים" כביכול, טענו המשיבים, 

"הוא מורכב ומחייב השקעת זמן ומשאבי אנוש , שבו מבקש העותר לעיין חיפוש החומר""ש

  . בנוסף השהו המשיבים את הטיפול בפניותיהם של העותר ובא כוחו. )לעיל 8(ראו סעיף " רבים
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אין המשיבים מאפשרים כזכור, כבר לפני שנים ציין מבקר המדינה לגנאי את הנוהג, שלפיו  .125

, אלא קובעים בעבורם את לחוקרים לעיין ברשימות התיקים ולהזמין את אלה הרצויים להם

עשויים לעניינם. מבקר המדינה הגדיר נוהג זה כ"ליקוי חמור התיקים שלדעת אנשי הארכיון 

הוא עלול " והתריע, כי "ואינו ראוי מבחינה מקצועית ארכיונאיתבסדרי העבודה של הארכיון 

". מבקר המדינה גם התריע על שלילת זכות לשמש עילה למניעת עיון בחומר משיקולים זרים

מכים, שלכאורה אינם נחוצים לנושא המחקר העיון מחוקרים בנימוק, שבקשתם מתייחסת למס

 .לעיל) 41(ראו סעיף 

אפילו אם מצויים בארכיון מסמכים, שראוי שיהיו חסויים מטעמים של חשש לפגיעה ממשית  .126

הדיון לעיל, ) 100(בסעיף בביטחון המדינה, עדיין אין מקום שעצם קיומם יהיה חסוי. כפי שהטעמנו 

הציבורי בקריטריונים ובפרקטיקות של החיסיון, להבדיל מהמידע החסוי עצמו, חייבים להיות 

. לעניין זה ראוי ללמוד היקש מהדרך, שבה חייבות גלויים ונתונים לדיון ציבורי ולביקורת שיפוטית

ופש המידע. ככל שהרשות סבורה, כי מידע מסויים חוסה בצילו של רשויות, הפועלות לפי חוק ח

חריג לעקרון חופש המידע, הם יכולים להסתירו, ובלבד, שיציינו את דבר ההסתרה ואת הטעם 

 , פ"דנת ישראלסיקסיק נ' מדי 1152/91פ "ע - לעיל; וכן  107(ראו: סעיף שבשלו מתבקש החיסיון 

 הוגש הדין. על פסק 19.9.2004פסק דין מיום , נ' המל"ג שחרעמותת  489/04עת"מ ; 20, 8) 5מו (

  .), התלוי ועומד בפני בית המשפט העליון9738/04עע"מ  – ערעור

חופש המידע הארכיוני כולל גם את הזכות לעיין באינדקסים וברשימות מלאי. אם נגרוס אחרת, 

נשים לאל את תכליתו העיקרית של , יוכלו המשיבים להמשיך ולפגוע שלא כדין בזכות לדעת

  . הארכיון ונשים ללעג ולקלס את המחקר במדינת ישראל

עבור קשיים באיתור המידע בדומה לזה יש לנהוג בספקנות בטענותיהם של המשיבים אודות  .127

מאתר תיעוד ומידע לא רק למטרות מחקר אלא גם "משמש גם כמגנזה לצה"ל, , הארכיוןהעותר. ה

עובדה  .פרק: "על הארכיון") – אתר משרד הביטחון(מתוך . "ל מערכת הביטחוןלצורכי עבודתה ש

זו מחייבת את הארכיון לנהל את החומר הגנוז בו באופן, שמאפשר איתור קל ומהיר של החומר 

הארכיון (מערכת הביטחון) וצרכיו המיוחדים, ערוך הארכיון הגנוז בו. בשל זהות "הלקוח" של 

להגיב במהירות לשאילתות, המופנות אליו, ולאתר חומר בנושאים שונים, באותם מקרים שבהם 

  הם מעוניינים לעשות זאת. 

התנהלות המשיבים היא אותה התנהלות, שמאפיינת את הרשות המינהלית בדרך כלל שעה שהיא  .128

אומר, כי בבואם ליישם את חוק חופש המידע  ד"ר הלל סומרכות לדעת. מתבקשת לכבד את הז

(הלל סומר "הרשויות לא הכזיבו, ומצאו כמעט כל דרך אפשרית להכשיל את ביצוע החוק בתחומן" 

  . )442, 435(תשס"ג)  המשפט"חוק חופש המידע: הדין והמציאות", 

כבר התרענו מפני חיבתן היתרה של הרשויות לחיסיון, והצענו לנהוג ) 110ובסעיף  63(בסעיף לעיל  .129

במשנה זהירות כלפיה. ואולם שעה שמדובר במשיבים ובארכיון יש להתייחס לתופעה זו במשנה 

ילותה השוטפת לספק לאזרח מידע אודות חומרה. אין אנו דנים ברשות ציבורית, שנדרשת אגב פע

 –ברשות ציבורית, שעיקר תפקידה הוא לאסוף מידע, לשמרו, למיינו ולקטלגו פעילותה. עניין לנו 

  . לשם כך קיים ארכיון - לעיל) 78(בסעיף . הוא שאמרנו הכל על מנת, שהציבור יוכל לעיין בו
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בהתאם לכללי רשות ציבורית, שכל תפקידה לאפשר נגישות למידע ארכיוני בים מנהלים המשי .130

ארכיבאות מקצועיים. תפקיד זה בוודאי שאינו כולל הערמת מכשולים בדרכו של הציבור, המבקש 

שהשירות  באופן"החובה הראשונית של הרשות היא להפעיל את הסמכות לעיין במידע הארכיוני. 

כולו יינתן במהירות הראויה, ללא טרחה יתירה, ברמה גבוהה ובהוצאות  לציבורלאזרח, ובסך הכל 

; וראו 675' ב(תשנ"ו)  המינהלית הסמכות(יצחק זמיר שניתן. זוהי חובת היעילות."  ככלנמוכות, 

; 451, 441) 4, פ"ד מח(לענייני דתות השרלהכשרת טוענות בית דין נ'  המכון 6300/93בג"צ גם: 

  .)165, סגלראו גם  - ת יסוד בתרוץ של "יעילות" לפגיעה בזכויו

מן הדין למנוע מהמשיבים להמשיך להערים מכשולים על דרכו של העותר וכל בני הציבור,  .131

ההגנה הנאותה על מעמדה של חירות פלונית אינה המבקשים לממש את חופש המידע שלהם. "

 .)ו355, 337) 3פ"ד לז(, התחבורהמיטרני נ' שר  337/81בג"צ (" מושגת אך ורק בהצהרה על קיומה

עיגון עיקרון השירות, בהתאם לזה ציין לאחרונה בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, כי "

מחייב את בית המשפט למנוע התמשכות מיותרת של הליכים … רשויות המדינה אליושל והכפפתן 

ת הפרט, מניעת התעמרות, . עקרון זה מחייב גישה רצינית לפניוהשירותעל חשבונם של מקבלי 

, ושירוש זכויות יתר של בעלי כוח שלטוני או כוח אחר. זכויות הפרט אינן שיוויוןהטמעת ערכי 

 יעמדובמתן הצהרות חגיגיות. זכויות הפרט הן חומר של יום יום. אם הזכויות לא  מסתיימות

 אשליהוך יצירת במבחן המעשה, הן יהפכו עד מהרה למטבעות שחוקים המוטלים הלוך ושוב, ת

על כל  המוצביםחולפת של כיבוד זכויות, המתפוגגות בשל מחסומים בירוקרטיים בלתי עבירים, 

  .)14.10.2004, פס"ד של השופט אוקון מיום נ' משרד הפנים אמינה 769/04 ם)- (עת"מ (י" צעד ושעל

  פגיעה בחופש העיסוק 

העותר הינו עיתונאי וחוקר, הנסמך על מידע ציבורי לשם ביצוע תפקידו. הדרך שבה נוהגים בו  .132

עילה חוקית המשיבים מהווה גם פגיעה בחופש העיסוק שלו. מניעת גישתו של העותר למידע, שאין 

ניהול ארכיון ראוי;  –להסתירו; ההתנהלות הלקוייה, שאינה עולה בקנה אחד עם תפקידם המרכזי 

ההפלייה, שבה הם נוקטים כלפי העותר וחוקרים אחרים; המכשולים הביורוקרטיים, שהם 

כל אלה  –מערימים בדרכו של העותר ושל יתר בני הציבור, המבקשים לממש את זכותם לדעת 

  .ם שלא כדין בחופש העיסוק, המעוגן בהלכה הפסוקה ובחוק יסוד: חופש העיסוקפוגעי

ודוקו, אין בדעת העותרים לטעון, כי רצונו של העותר לעסוק במחקר מחייבת את הרשויות לספק  .133

מידע, שברצונו לקבל, ואפילו אם מסירת המידע תפגע בביטחון המדינה. בדרך כלל אין חופש כל לו 

 חופש העיסוק נפגעהרשות השלטונית חובה אקטיבית לפעול. יחד עם זאת, "העיסוק מטיל על 

אם הסדרים  …כאשר החלטה שלטונית פוגעת בעקיפין במימוש חופש העיסוק הלכה למעשה

" .פי רצונו ויכולתו-מלפעול על - במישרין או בעקיפין  -(נורמטיביים או פיזיים) מונעים ממנו 

א"פ; וראו גם:  –. ההדגשה שלי 692, 673) 4, פ"ד נג(החינוך לם נ' מנכ"ל משרד 5936/97(בג"צ 

  .)589)3, פ"ד לה(יונס נ' משרד ראש הממשלה 509/80בג"צ 

תחרות חופשית ב"שוק בענייננו  –חופש העיסוק גם קשור בעבותות לזכות לתחרות חופשית  .134

חופש העיסוק יסוד: - עיקר בסיסי בזכות לחופש עיסוק המוגנת בחוק: "הדעות" ו"בשוק" המחקר

ידי התערבות בו בדרך של הענקת טובות הנאה - הוא חופש התחרות. פגיעה בחופש התחרות על
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ח"כ  1030/99(בג"צ  "לאחד המתחרים בלבד והעדפתו על אחרים, יש בה פגיעה בחופש העיסוק.

  . )658, 640) 3, פ"ד נו (אורון נ' יו"ר הכנסת

עניינו של האדם להתפרנס ש העיסוק לא רק "במקרים כמו זה שלפנינו, עומדים מאחורי חופ

אציונאלים חברתיים כלליים, כגון כאשר " אלא גם "רולהגשים את כישרונותיו, אישיותו ומאווייו

כאשר ביסוד ההגנה על " על כן, "העיסוק הוא בתחום הביטוי: התקשורת, התרבות או האמנות.

כים בעלי חשיבות מיוחדת מבחינת חופש העיסוק עומדים גם ראציונאלים אחרים, ובמיוחד ער

יותר, כגון מבחן הוודאות  'מחמיר'פי מבחן -המדינה והחברה, ייקבע היקף חופש העיסוק על

  .)617, 610) 5מז ( פ"ד, ר המסו"תנ' שבע"מ ו גלאי 1452/93"צ ג(ב" .הקרובה לסכנה חמורה

  התעלמות המשיבים מביקורת מבקר המדינה 

יקויים חמורים בהתנהלותם של המשיבים. למעשה, בדרך שבה עתירתו של העותר מלמדת על ל .135

נהגו בעותר לא חידשו המשיבים כמעט דבר. פעם אחר פעם הצביע מבקר המדינה על ליקויים 

  חמורים אלה, ואילו המשיבים ממשיכים בשלהם. 

 מינהל תקין מחייב, כי ביקורת מהותית של מבקר המדינה לגבי גוף הנתון לביקורתו לא תישאר" .136

. כמו במקרים דומים )619, 610) 2, פ"ד מב(צוקר נ' ראש עיריית ת"א 766/87(בג"צ " אות מתה

בעבר, כך גם בענייננו, התערבות בית המשפט היא הכרחית לנוכח התעלמותם המתמשכת של 

המשפט תתקבל - יש לחשוש כי שתיקה של ביתהמשיבים מהערות המבקר והמלצותיו. גם כאן, "

אף ההערות של - המשפט, והפרקטיקה הנמשכת כבר שנים רבות כל כך, על- כגושפנקה של בית

עיזבון לילי דנקנר ז"ל נ' מנהל  4146/95 צ"בג(" .תימשך עד שיבוא לציון גואל …מבקר המדינה

 03פדאור , מרציאנו נ' שר האוצר 6973/03; ראו גם: בג"צ 805, 774) 4נב (, פ"ד רשות העתיקות

נ'  עדאלה 1113/99; בג"צ 840, 834) 5, פ"ד נו (נ' משרד החינוך יתד 2599/00; בג"צ 4, 800) 7(

, 468) 1, פ"ד נד (נ' עיריית תל אביב הס 2126/99צ ; בג"180, 164) 2, פ"ד נד (השר לענייני דתות

478(.   

  הטייה של הזיכרון ההיסטורי ושל דעת הציבור

"לפעמים שאלתי את עצמי איך בכלל אפשר 
היה לנהל מלחמה, לאחר שגיליתי איזה 

ו מפקדי הצבאות חלק מזמנם הקדיש
להכשרת הקרקע להיסטוריונים שיתארו 

מדוע איננו לומדים מן (הארט, אותה." 
  .)25 ההיסטוריה

בחומר לעיין … העותר ו"כל אדם –עתירה זו מתמקדת בזכות לדעת. זוהי זכותו של היחיד  .137

זו  . המשיבים פוגעים בזכות חוקתית(א) לחוק הארכיונים)10(סעיף " …הארכיוני המופקד בגנזך

שלא כדין. בעשותם זאת, פוגעים המשיבים גם בעקרונות הנשגבים, שעליהם נסמכת הזכות לדעת. 

במהלך דברינו עברנו מאותם עקרונות וערכים והתמקדנו ב"זכותו של היחיד". עתה, לקראת סיום, 

  נשוב ונביט ממעוף הציפור על הפגיעה, שפוגעים המשיבים בציבור בכללותו. 
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אחד המרכיבים החשובים על הפיקדון, שבו הם אוחזים כנאמני הציבור, כעל "המשיבים מעידים   .138

אתר משרד ( "ביותר בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת התרבותית של החברה בישראל

הלותם, כפי שהיא מתוארת לעיל, אין המשיבים . אלא שבהתנפרק: "על הארכיון") – הביטחון

הם אינם עושים רק לשמירת הזיכרון והמורשת ממלאים את תפקידם כנאמן הציבור. 

  . הקולקטיביים, אלא גם פועלים עליהם ומעצבים אותם כראות עיניהם

משפיעה לרעה על ההגבלה האובססיבית והמופרזת, שמטילים המשיבים על זכות הציבור לדעת  .139

: "מחקר אינו יכול לפרוח באווירה של סודיות; סיווג יתר מונע ממדענים ובפרט ת המחקראיכו

. הפגיעה )571 להב, חופש הפרסום(מההיסטוריונים הערכה נכונה של ההליכים היסטוריים" 

במחקר מוחמרת שבעתיים לנוכח היחס המפלה, שנוקטים המשיבים בכל הנוגע להענקת מעמד של 

כח זאת, שהם אלה שמחליטים, איזה מידע רלוונטי לנושא המחקר ועל כן יוצג חוקר "מורשה", ולנו

  בפני החוקר, ואיזה מידע איננו כזה. 

פגיעה נוספת במחקר נגרמת כתוצאה מפרסום מחקרים של חוקרים, "מורשים" או "נציגים",  .140

תבססים הנחשפים לחומר שאינו גלוי לעין הציבור. בהעדר יכולת להגיע לאסמכתאות, שעליהם מ

  המחקרים, לא ניתן לנהל דיון מושכל ופתוח במסקנותיהם.

בנושא מלחמת ששת ד"ר עמי גלוסקא כך, למשל, יצא לאחרונה בהוצאת משרד הביטחון ספרו של  .141

. בהקדמה מודה המחבר לאנשי מחלקת ))2004(מערכות, אשכול, תן פקודה (עמי גלוסקא, הימים 

עודות, בעדויות ובתחקירים, הגנוזים בארכיון צה"ל. תודה היסטוריה בצה"ל, שאיפשרו לו לעיין בת

נאמנה מובעת גם לראש מחלקת ביטחון מידע בצה"ל "על היחס האוהד וההבנה". לבסוף מודה 

. הספר שהתפרסם )9(שם, המחבר למשיבה דנן ולאנשי הארכיון ש"דלתם היתה פתוחה בכל עת" 

ב במסגרת עבודת הדוקטורט של גלוסקא, הוא מהדורה מקוצצת של מחקר אקדמי "סודי", שנכת

שהורד בהוראת מערכת הביטחון ממדפי האוניברסיטה העברית, כדי שתוכנו לא יוודע ברבים 

' על תפיסת השלטון כדי לקבל 67- (שם,שם; וכן: אמיר אורן, "מחקר צה"ל: שרון דיבר עם רבין ב

  . )16ע/מצורף  – 16.11.2004 הארץ החלטה' לצאת למלחמה"

, התופעה של מחקרים "סודיים" פוגעת במחקר ובחופש האקדמי. ד"ר נעמה כרמיכפי שכותבת 

לכן פתוחים פניהם מקורות שאינם ראשית, המדובר בחוקרים, שבאים משורות מערכת הביטחון, ו

ואף  –פתוחים בפני חוקרים אחרים; שנית, בתמורה למתן נגישות למידע, דורשת מערכת הביטחון 

דריסת רגל בפרקטיקה האקדמית (למשל, קובעת מי יבדוק את המחקרים). בכך נפגעים  -מקבלת 

מחקר המוגמר אינו הסטנדרטים האקדמיים והעקרון של מחקר חופשי ובלתי תלוי. לבסוף, ה

בכך נמנע מהקהילה האקדמית לבקר ולבדוק אותו מתפרסם, או שהוא מתפרסם באופן חלקי ו"

(נעמה כרמי, "דוקטורט סודי (ביותר)", אתר " של הידע המחקרי והתפתחותו ומופרעת הזרימה

notes.co.il, 16.11.2004(. 

וגמא נוספת: לאחרונה התירה מערכת הביטחון פרסומו של מחקר בנושא מלחמת יום כיפור, ד .142

. בעקבות זאת נטען, כי הפרסום אושר רק לאחר שהמחקר "שופץ" 1992שנערך ונחתם עוד בשנת 

 ",פורסם מחקר יום הכיפורים(אמיר אורן, "בהתאם להערות, שנתן לאחרונה ראש הממשלה 

הטענה נדחתה מכל וכל על ידי מחלקת היסטוריה בצה"ל, שטענה, כי ראש  ).31.1.2004, הארץ

שאול שי ושמעון (הממשלה לא היה אלא אחד מתוך עשרות קצינים, שהערותיהם שולבו במחקר 
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 .)17ע/ –שני המאמרים מצורפים  – 9.1.2005 הארץ ",לפי מיטב השיקולים המקצועייםגולן, "

שמערכת הביטחון על דה, לענייננו חשוב פחות מאלו מניעים עודכן המחקר. חשובה יותר היא העוב

קציניה, דהיום ומאתמול, מטביעים את חותמם על המחקרים, שמתפרסמים ביוזמת מערכת 

חוקרים אחרים אינם יכולים להגיע למידע בנושא ולערוך מחקרים  –הביטחון או באישורה, ומנגד 

  .עצמאיים משלהם

ר ההיסטורי בנושאים למערכת הביטחון יש מונופול על הידע, ועקב כך גם שליטה על המחק .143

מרכזיים בציבוריות הישראלית. תופעה זו מדאיגה במיוחד. "חקר האמת" ההיסטורית הוא עניין 

עין  807/78בג"ץ ( "כל היסטוריון והאמת שלואין אמת היסטורית אחת אלא שמחייב פלורליזם. "

שירן נ' רשות  1/81; וראו גם: בג"צ 277, 274) 1( , פ"ד לגגל נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות

 .)2312, בעמ' 2017, פ"ד יב היועץ המשפטי נ' גרינוולד 232/55ע"פ ; 387, 365) 3השידור, פ"ד לה(

בוודאי כך הם הדברים כשהמדובר בתיאור פעולתן של  …אכן, "המציאות היא מורכבת ורבת פנים .144

ן, ונקודות המבט על מאפייניהן המיוחדים, האינטרסים הרבים המעורבים בהמערכות שלטוניות 

הינו כה  'אמת היסטורית'הרבות האפשריות לבחינתן. בקשיים אלה נעוצה הסיבה לכך שהמושג 

ההגבלות, שמטילים . )260, 245) 3(נו, פ"ד שרון נ' בנזימן 323/98ע"א (" חמקמק ושנוי במחלוקת.

ו מוחמרת . הטייה זלגרום להטייה בידע, שיש לנו אודות העברהמשיבים על המחקר, עלולות 

בשים לב לעובדה, שפעמים רבות מקבלי ההחלטות עצמם מפרסמים חיבורים, ספרים וביוגרפיות. 

לאישים אלה אין בעייה להניח ידם על תעודות ומסמכים, הקשורים בהתרחשויות, שהם עצמם 

. ואולם , טרם פורסם)איסר הראל נ' ממשלת ישראל 130/68(ראו למשל: בג"צ עמדו במרכזן 

, "ספוגה בנימה הסברתית רשמית", "חד ממדית ימימה רוזנטלכפי שמצאה, למשל,  כתיבתם,

(ימימה רוזנטל "חשיפת מקורות בפרשנותה וכמעט החלטית בניתוח המציאות ההיסטורית" 

  . )33, 31(תשנ"ח)  9ארכיון ארכיוניים ותמורתם להיסטורי ולתהליך השלום", 

פורסמו ספרים של אנשי הרשויות, כמו, למשל, בנוגע להתיישבות בשטחים המוחזקים נכתבו ו .145

בתפקיד מנכ"ל המחלקה להתיישבות  1967-1977סיפרו של יחיאל אדמוני, מי ששימש בשנים 

 - 1967מעבר לקו הירוק  תעשור של שיקול דעת: ההתיישבו(יחיאל אדמוני, בסכונות היהודית 

 );1979( פנקס שירות, שטייןעם דב גולד; וראו גם: יצחק רבין 1992, הקיבוץ המאוחד, 1977

Moshe Dayan Story of My Life: An Autobiography (William Morrow, 1976); Shimon 

Peres, Battling for Peace: A Memoir (New York: Random House, 1995)(. 

זיכרון היסטורי מוטה ושחרור סלקטיבי ומניפולטיבי של מידע לציבור משפיעים השפעה הרת  .146

. מסך החשאיות האופף את כל הנושאים הנוגעים בתחום הביטחון הלאומי ל גם על ההווהגור

מונעים והמונופול שיש למשיבים ולאליטה הביטחונית והפוליטית על המידע בנושאים אלה, 

. "מצב דברים זה מסייע, כמובן, לנמנים על 'המגזר מהמגזר האזרחי ומהציבור מידע רלוונטי

  .)107לעיל),  111(ראו סעיף פדהצור, תרבות הבטחון הישראלית (יבי." במידע באופן מניפולט

, לא רק הממסד הביטחוני אלא גם "המערכת הפוליטית פרופ' גד ברזיליחמור מכך, כפי שכותב 

לא פעם על ידי פועלת תוך חשאיות רבה בנושאים ביטחוניים לאומיים, וחשאיות זו מוטלת 

מופקעת במידה רבה יכולתו האליטה השלטת גם על נושאים פוליטיים מובהקים. כתוצאה מכך 
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" (גד ברזילי, של האזרח לפקח על ממשלתו ולהתערב בעיצוב המדיניות הביטחונית לאומית

  .)271) 1992, (דמוקרטיה במלחמות: מחלוקות וקונסנזוס בישראל

יבים בעותר, הדרך שבה הם מנהלים את ארכיון צה"ל, על סמך לסיכום: האופן שבו נוהגים המש .147

הסדרים ראשוניים שהם עצמם קבעו (וחלקם "סודיים" בעצמם), מאששים את החשש, שהועלה 

ומפני  מונופוליזציה של הממשלה על המידעעוד במהלך חקיקתו של חוק הארכיונים, מפני 

ור לשימוש בחומר, שיינתן לאנשים ידי איש- על לשכתב את ההיסטוריה ניסיונות ממשלתיים

; וראו 44, 41(תשמ"ז)  1ארכיון  (ראו ציונה רז, "הפתיחה לעיון הקהל של חומר ארכיוני" "מטעם"

 . לעיל) 37סעיף  –גם החשש, שהביע מבקר המדינה מפני "כתיבת היסטוריה מטעם" 

  

  סוף דבר

“A popular Government, without popular 
information, or the means of acquiring it, is but a 
Prologue to a Farce or a Tragedy; or, perhaps, 
both. Knowledge will forever govern ignorance; 
And a people who mean to be their own 
Governors, must arm themselves with the power 
which knowledge gives” (James Madison). 
 

חסימה סלקטיבית ומניפולטיבית של חוקרים  - חסימת הגישה למסמכי הארכיון, לא כל שכן  .148

מסויימים, היא מתכון בדוק להתערבות מדינתית בהבניית הזיכרון ההיסטורי, בעיצוב תמונת עולם 

היא פוגעת ב"שוק  –רמת גם נזק להווה והשקפות עולם של הציבור. הטיית הזיכרון ההיסטורי גו

  הרעיונות" ובתהליך הדמוקרטי ובכל האינטרסים והערכים שהם משרתים.

סופה של האמת לגבור על , חפשית ובלתי מבוקרת של מידע, דעות, רעיונות, והערכות זרימה" .149

נ'  בכרי 316/03(בג"צ " והתמודדות זו היא מסמני ההיכר של חיי חופש במשטר דמוקרטי. השקר

 )272, 249) 1, פ"ד נח (המועצה לביקורת סרטים

המשיבים מתערבים במחקר ההיסטורי וב"שוק הדעות" התערבות גסה וחוסמים שיח מחקרי ושיח 

תי חוקיות הם קובעים בשבילנו על יסוד עילות מופרכות ובלציבורי פתוחים ודמוקרטיים. 

  . האזרחים, מה נדע

"שילטון הנוטל לעצמו את הרשות ועל זאת כבר הזהירנו בית המשפט העליון לפני שנות דור: 

לקבוע מה טוב לאזרח לדעת, סופו שהוא קובע גם מה טוב לאזרח לחשוב; ואין סתירה גדולה מזו 

אולפני הסרטה בישראל בע"מ  243/62צ (בג"" לדמוקרטיה אמיתית, שאינה 'מודרכת' מלמעלה

.)2416, 2407, פ"ד טז נ' גרי
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לאור כל האמור ומכל הטעמים שהוזכרו, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש 

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

  הוצאות העותרים.

  

  

  2005בפברואר,  25    ו"דאבנר פינצ'וק, ע

      כ העותריםב"

  


