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 (ךעיון בחומר ארכיוני המופקד בגנז)טיוטת תקנות הארכיונים : הנדון
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תינו לטיוטת אנו נשלח את הערו. לאחרונה הופצה טיוטת תקנות הארכיונים שבנדון להערות הציבור .1

 .אולם מצאנו לנכון לפנות גם ישירות אליך בנושא, התקנות בדרך המקובלת

אשר אינן מאפשרות את חשיפת חלק מהמסמכים , אנו מבינים כי ישנן מגבלות ביטחוניות שונות .2

של החיסיון של כלל המסמכים המצויים בחומר ארכיוני  הארכה גורפתדעתנו כי , עם זאת. הנדונים

אינה מידתית ועולה על הנדרש ופוגעת , שנים 07-שנים ל 07המופקד בגנזך שזכו עד כה להגנה של 

 .בזכות הציבור לדעת

יש להטיל את הארכת תקופת  –ככל שישנם מסמכים שיש איתם בעיה ביטחונית  עמדתנו היא כי .3

הטלת תקופת החיסיון הנוספת בצורה גורפת עלולה לפגוע בחופש . לבדהחיסיון עליהם ועליהם ב

 .הביטוי ובזכות הציבור לדעת ואף למנוע מחקר אקדמי בתחום

מועצת הארכיונים  –לעניין זה נבקש להדגיש כי גם הגוף המקצועי המייעץ בתחום על פי חוק  .4

, ת התנגדותה בנימוקים אחדיםואף נימקה א, שנים נוספות 27-התנגדה להארכה הגורפת ל, העליונה

   .כפי שניתן לראות בדברי ההסבר לטיוטת התקנות

אם ההארכה הגורפת נובעת מהרצון להימנע מהשקעת המשאבים וכוח , לעניות דעתנו, נציין כי

 .אין בכך משום איזון ראוי בין הזכויות השונות, בהתאם האדם לעבור על כלל המסמכים ולסווגם

קבלת החלטה בניגוד לגוף המייעץ אמורה להיתמך בנימוקים ענייניים , דעתנולעניות , יתר על כן

   . ומבוססים

במהלכן יינקטו צעדים למען חשיפת חומר  שנים בלבד 5-בהמועצה הציעה להאריך את ההגבלה  .5

 :כפי שצוטט בטיוטת התקנות, ארכיוני

מועצת הארכיונים החליטה ברוב קולות לתמוך בהצעה חלופית שלפיה "

שנים  5-לתוספת הראשונה יוארכו ב 0, 6קופות ההגבלה שבפריטים ת

שנה וזאת על מנת לאפשר בפרק זמן זה את תיקון  05-ל 07-מ, בלבד

חוק הארכיונים באופן שיכלול גם התייחסות לכללי חשיפת חומר 

  ."ארכיוני בארכיון המדינה



 
 
 

, במסגרת המערכת הממשלתיתכמי שמופקד על שמירת האינטרס הציבור , על כן אנו פונים אליך .6

החיסיון כאמור  בבקשה כי תביע עמדתך בדבר טיוטת התקנות המבקשת להאריך את משך תקופת

  .שנים נוספות 27-ל

כמי שפועלים בשם האינטרס הציבורי במסגרת החברה האזרחית אנו סבורים כי הארכה גורפת זו  .0

מועצת הארכיונים העליונה  -צועי לא מעניקה את המשקל הראוי להמלצת הגוף המק, אינה סבירה

    . ותביא להמשך הקיפאון בארכיונים הרלוונטיים

אם בקשתנו זו תתקבל יישמר לטעמנו האיזון הראוי בין ביטחון המדינה לבין חופש הביטוי וזכות 

 .הציבור לדעת באופן נכון יותר

 

 

  

 ,בברכה ובכבוד רב

 לחופש המידעלית התנועה "מנכ, חולתא-ד רחלי אדרי"עו  

 קשרי קהילה ורגולציהכלית "סמנ, טל גרייבר שורץ-ד מי"עו

 לית ויקימדיה ישראל"מנכ, מיכל לסטר' גב 

 הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה, לטכנולוגיה ולסייבר, הקליניקה למשפט, דרור פלדמן-ר דלית קן"ד

 התנועה לזכויות דיגיטליות ,יהונתן קלינגרד "עו
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