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 המדינהארכיון . 1 :יםהמשיב
 , הר חוצבים11א.ש. הרטום רחוב 

 9777514ירושלים 
 

 משרד ראש הממשלה .2
 6רחוב אליעזר קפלן 

 9195017 ירושלים

 צו קבועותנאי על עתירה למתן צו 
והתיעוד על  הממשלה רואה בהעמדת המידע ..."תיעוד פעולות הממשל הוא נכס של אזרחי המדינה

 (2012, מרץ 1126)החלטת ממשלה  אודות פעולות המדינה משימה לאומית"

 :להם לבוא ולתת טעם ואשר יורו אל המשיבים ים, המופנעל תנאי ויםבית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו

בעניין מלחמת יום ן המדינה מדוע לא חשפו את מלוא החומרים והמסמכים המצויים בארכיו (1)

 הכיפורים?

חוק )להלן: " 1911-התשט"ו ,חוק הארכיוניםל 10סעיף מכוח נעשה שימוש בסמכות המוקנית מדוע לא  (2)

)להלן:  2010-)עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(, התש"ע תקנות הארכיוניםל 8תקנה וב"( הארכיונים

ן המופקד בארכיו "חומר מוגבל"כל השל  "תקופת ההגבלה" הצרקוולא  "(,תקנות הארכיונים"

 בעניין מלחמת יום הכיפורים?המדינה 

המופקד  מלחמת יום הכיפוריםבעניין מסמכים הו חומריםמלוא הלעיין ב יםאפשרו לעותרמדוע לא  (6)

הכוללים, בין היתר,  מסמכים מסוימים שהתבקשו על ידי העותרים 82-ובפרט ב בארכיון המדינה

פרוטוקולים של ישיבות ממשלה )ועדת שרים לביטחון(; פרוטוקולים של הקבינט הלא רשמי של 

ביטחוניות ויומן ראש הממשלה מהתקופה שבסמוך -המלחמה; פרוטוקולים של התייעצויות מדיניות

שנשלחו חרף פניות מפורשות  להלן(בעתירה לפרוץ המלחמה ובמהלך המלחמה )כמפורט בהרחבה 

 ?אליהם
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במלוא החומרים והמסמכים בעניין  עיוןמתן זכות הימנעות המשיבים מהשיקולים שנשקלו בהיו מה  (1)

 ?מסוימים שהתבקשו על ידי העותריםהמלחמת יום הכיפורים ובפרט במסמכים 

בעניין מסמכים החומרים ומלוא הלעיין ב 1 לפניית העותרתהמשיבים, לגופו של עניין,  מדוע לא השיבו (1)

  ?הארכיונים תקנותל 9תקנה  בניגוד להוראות, המופקדים בארכיון המדינה מלחמת יום הכיפורים

 :העתירהואלה הם נימוקי 

 פתח דברא. 

העותרת או " "מותההע)להלן:  180318083, המרכז למלחמת יום הכיפורים, עמותה רשומה 1העותרת  .1

"(, במטרה המלחמההכיפורים )להלן: "(, הוקמה כיוזמה של מפקדים וחיילים בוגרי מלחמת יום "1

לשמר את זכרה של המלחמה; להנחיל את תולדותיה ומורשתה לדורות הבאים; חברתית ותרבותית 

 למשפחות השכולות. הערכהו כבודהוקיר גיבורי ישראל ול –להנציח את זכר נופליה 

והחשוב אודות מחקר המקיף לתיעוד ולעל של העמותה היא לשמש אכסנייה האחת מבין מטרות  .2

. אגב כך, מנהלת העמותה חדר עיון בו מונגשים לשימוש הציבור הרחב וחוקרי המלחמה המלחמה

נאספו ע"י העמותה בעניין המלחמה וכן ניתן למצוא באתר רוכזו ולקהל הרחב מסמכים ופרטים ש

 המרשתת של העמותה קבצים ומסמכים נוספים. 

ניה, שם תפעל להנצחת מורשת הגבורה, תולדות העמותה עתידה להקים מרכז פעילות בעיר נת .6

ז למלחמת יום כהמלחמה ועידוד המחקר. לצורך כך, יזמה העמותה, בין היתר, טיוטת חוק "המר

 . כאתר הנצחה ממלכתי מרכז שיוקםבפועלת העמותה להכיר הכיפורים", במסגרתו 

פיקוד המרכז וכמפקד פיקוד  אורי אור, אלוף במילואים, שרת בצה"ל, בין היתר, כמפקדמר , 2העותר  .1

 וכסגן שר הביטחון לשעבר. 11-וה 16-הצפון ונשא בתפקידים ציבוריים, בין היתר כחבר כנסת בכנסת ה

והשתתף בקרבות הבלימה הקשים ברמת  329כמפקד חטיבת השריון  2במהלך המלחמה שירת העותר  .1

מילאה תפקיד  2ו של העותר בפיקוד 329. חטיבה הגולן, בקרב על נפח ובלחימה במובלעת הסורית

מרכזי במניעת נפילת רמת הגולן, כאשר עצרה את הכוחות הסוריים מלהגיע לעומק רמת הגולן ובסופו 

 של דבר הביאה לנסיגתם.

דירקטור כמכהן  6. העותר 2018מיום הקמתה בינואר  יו"ר ועד העמותה, רמי סווט, מר 6העותר  .3

פעיל בעמותת כן ( ו FRIENDS OF YOM KIPPUR WAR CENTERבארה"ב ) העמותה יבעמותת ידיד

 . 22משפחות גדוד עוז 

שרת בראשית המלחמה בגדוד של סא"ל במילואים, הוא , 6בנוסף לתפקידו הניהולי בעמותה, העותר  .2

ולאחר פציעתו השתלב מחדש בחטיבה והמשיך  בית הספר לשריון באזור החרמונית ברמת הגולן

 שחר מיקיאל"מ היו אף הם קצינים בשריון. אח אחד,  6ו של העותר שני אחי בלחימה ממערב לתעלה.

נפל במהלך הלחימה  22מפקד פלוגה בגדוד  יאיר סווט ז"לסרן  , נפצע אף הוא והאח השלישי)סווט(

 במלחמה. םשני האחים, מיקי ויאיר, קיבלו עיטורי מופת על לחימת. בקרבות בעמק הבכא
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לאחר שהיה, בין השאר, מפקד גדוד המרכבות הראשון. הוא  ,1986השתחרר מצה"ל בשנת   6העותר  .8

עותר אנרגיה. ההמזון והמילא מגוון תפקידי ניהול כמנכ"ל של חברות תעשייתיות בתחומי החקלאות, 

-וגר פו"מ )המכללה לפיקוד ומטה( ובעל תואר ראשון במדעי המדינה והיסטוריה כללית באונ' ברב 6

 אילן.

פרופסור במחלקה ליחסים בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת סטנפורד, ו, מר אורי בר יוסף, 1העותר  .9

הינם  1העותר בינלאומיים בבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. תחומי התמחותו של 

חוקר מזה עשרות שנים את מלחמת יום  1העותר ישראלי. -בביטחון לאומי, מודיעין והסכסוך הערבי

פורים והשלכותיה ופרסם מאמרים וכתבים רבים, בתפוצה מקומית ובינלאומית, בקשר עם הכי

 המלחמה. 

, בו מופקד "חומר ארכיוני" של כל מוסד ממוסדות "(הארכיון)להלן: " , ארכיון המדינה1המשיב  .10

 לחוק הארכיונים.  1-ו 1המדינה, כאמור בהוראות סעיפים 

, כאמור בעתירה דנן "מפקיד" החומר שהעיון בו מבוקשמשרד ראש הממשלה, הוא , 2המשיב  .11

)להלן:  פרסום החומר המבוקש אתולו מסורה הסמכות לאשר  ,לתקנות הארכיונים 1בהוראות  תקנה 

 ."(המפקיד"

, מבקשים להביא לעיונם את כל החומרים והמסמכים בעניין המלחמה 1העותרים, באמצעות העותרת  .12

פרוטוקולים של  , בין היתר,ובפרט מסמכים מסוימים שכוללים, שטרם פורסמו המופקדים בארכיון

; פרוטוקולים של הקבינט הלא רשמי של המלחמה; ישיבות ממשלה )ועדת שרים לביטחון(

ויומן ראש הממשלה מהתקופה שבסמוך לפרוץ  טחוניותיב-פרוטוקולים של התייעצויות מדיניות

 שר הופקדו בארכיון ע"י המפקיד. )כמפורט בהרחבה להלן(, א המלחמה ובמהלך המלחמה

ובתוספת הראשונה לתקנות הארכיונים כ"חומר מוגבל" שחלה  8המסמכים המבוקשים נקבעו בתקנה  .16

בהתאם לדין, קיצור של תקופת ההגבלה יכול . ממועד יצירתו שנים 10משך של ב "תקופת הגבלה"עליו 

 שתהייה ביוזמת המפקיד או בהתאם ל"בקשה" של מבקש.

הן בעצמם והן באמצעות ב"כ,  ,, פנו במספר רב של פניות ודרישות1העותרים, באמצעות העותרת  .11

להורות על קיצור ( מר בנימין נתניהו, בתקופה הרלוונטיתלראש הממשלה ושר הביטחון )ארכיון ול

 . לגופו של עניין תהנענ אף לא אחת מפניות אלו, אך תקופת ההגבלה ומתן זכות עיון בחומר המבוקש

נאלצו  ,ואישיבנסיבות אלו, ומשיש לחומר הארכיוני המבוקש ערך חינוכי, היסטורי, מחקרי, תרבותי  .11

 העותרים לעתור בפני בית המשפט הנכבד בעתירה דנן. 

 על המלחמה. ב

, בהתקפת קואליציה של 1926באוקטובר  3מלחמת יום הכיפורים פרצה ביום הכיפורים תשל"ד,  .13

 , יום כניסת הפסקת האש לתוקף. 1926באוקטובר  21צבאות מדינות ערב נגד ישראל והסתיימה ביום 
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הלחימה האינטנסיבית חייבה את מדינת ישראל לפעילות בשתי חזיתות: בחזית הצפונית נגד צבא  .12

ובחזית הדרומית נגד צבא מצרים. בחזית הצפונית נלחם הצבא הסורי באמצעות שלוש  סוריה

טנקים, שתי דיוויזיות שריון נוספות בעורף,  220 -דיוויזיות חי"ר בקו הראשון, שבכל אחת מהן פעלו כ

מטוסי קרב. בחזית הדרומית נלחם הצבא  600-קני ארטילריה, מערך טילי קרקע אויר וכ 1,200 -כ

 . מטוסי קרב 100-קני ארטילריה, מערך טילי קרקע אויר וכ 2,000-טנקים, כ 1,200-י באמצעות כהמצר

קני ארטילריה  11-טנקים ו 122באמצעות שני גדודי חי"ר,  ,בפתח המלחמה ,מול כל אלו נלחם צה"ל .18

ה ]מתוך אתר צבא ההגנסוללות ארטילריה בגזרה הדרומית  2-חטיבות טנקים ו 6-בגזרה הצפונית ו

 לישראל, הסקירה המלאה אודות מלחמת יום הכיפורים[.

למרות תנאי הפתיחה הקשים של המלחמה וריבוי החזיתות, הצליח צה"ל לשנות את מהלך המלחמה,  .19

צה"ל  עת ניצחון ישראלי ברורהסתמן  ףלעבור מהגנה להתקפה, כאשר ביום כניסת הפסקת האש לתוק

 מ מקהיר. ק" 101 -ק"מ מדמשק ו 10-נערך במרחק של כ

את הדרך לביקורו ההיסטורי של הנשיא המצרי  סללאף ש ,ניצחון הירואיצה"ל הכריע את המלחמה ב .20

 סאדאת בישראל ולחתימה על הסכם שלום עם מצרים.

, תוך חסרשלילי ובאופן למרות זאת, הזיכרון הקולקטיבי של המלחמה בתולדות ישראל נצרב  .21

לא ניתן למצוא כמעט וכך, פילו על הגבורה הצבאית. הא מחדלי הדרג המדיניבתפיסה הציבורית ש

זאת להבדיל  –בערים הגדולות בישראל רחובות ו/או מרחבים ציבוריים הנושאים את שם המלחמה 

 מהנצחת מלחמת ששת הימים, מבצע קדש, מלחמת העצמאות וכד'. 

למד את תולדות חקור וללהמשיך ל העותרים סבורים, כי התודעה הציבורית אודות המלחמה מחייבת .22

החומר שהעיון  ובפרטהחומר האותנטי שנערך בזמן אמת,  מלואהמלחמה בדורות הבאים, תוך פרסום 

למי  ואולי אף להביא נחמהעשות צדק עם לוחמי צה"ל , הכל כדי לבו מבוקש במסגרת העתירה דנן

 ".כ"פצע שאינו מגליד המלחמה יישאר לעד זיכרון שעבורם 

 בענייננו ן בו מתבקששהעיוהחומר המוגבל . ג

תוך כדי הלחימה האינטנסיבית ובתקופה לאחר סיומה, נוצרו ונערכו , בסמוך לפרוץ המלחמה .26

מסמכים רבים, תמונות, קבצי שמע, תרשומות וכיוב'. יש במסמכים אלה כדי לשפוך אור על התנהלות 

הסקת מסקנות ותחקירים ; הלחימה בגזרות השונות; המידע שהובא בפני הדרגים הבכירים במדינה

 מאירועי המלחמה ועוד, בהם מעוניינים העותרים לעיין. 

בעניין המופקדים בארכיון  והקבצים השונים המסמכים מלואהעותרים מבקשים להביא לעיונם את  .21

 מלחמת יום הכיפורים.

סווגו במסגרתה עבודת מטה על מנת למקד את המשיבים ואת בית המשפט הנכבד, ערכו העותרים  .21

בהם  מוגדרים מסמכים וקבצים מספר מצומצם של, והקבצים בעניין המלחמה מתוך כלל המסמכים

 :"(החומר המבוקש)להלן: " , כדלקמןבמיוחד לעיין מבוקש
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בתקופה  המלחמה,פרוץ לפני שנערכו  ,ביטחוניות–התייעצויות מדיניותפרוטוקולים של חמישה  .21.1

משלה דאז גולדה מאיר; סגן מבהשתתפות: ראש ה, 1926באוקטובר  1 ועד 1922דצמבר  שבין

ראש הממשלה דאז יגאל אלון; שר הביטחון דאז משה דיין; השר דאז ישראל גלילי וקציני צה"ל 

 בהתאם לצורך ולנסיבות(. פורום הנוכחים בהתייעצויות השתנה בכירים )

פות: ראש ה, בהשתתהמלחמ הבלתי רשמי של קבינטהישיבות  פרוטוקולים של עשרים ושמונה .21.2

השר שר הביטחון דאז משה דיין; סגן ראש הממשלה דאז יגאל אלון; משלה דאז גולדה מאיר; מה

 .1926באוקטובר  61ועד  3בין התאריכים  שנערכו ,שונים דאז ישראל גלילי ומוזמנים

)המוגדרות כ"וועדת שרים לביטחון"(, בטרם פרוץ  ממשלההארבעה פרוטוקולים של ישיבות  .21.6

 . 1926באוקטובר  1ועד  1922התאריכים דצמבר  המלחמה, בין

במהלך  )המוגדרות כ"וועדת שרים לביטחון"(, פרוטוקולים של ישיבות הממשלה עשרים וארבעה .21.1

 .המלחמה

בהם רישום פרטני של הדברים  ",יומן לשכת ראש הממשלההנקראים "מסמכים  עשרים ושישה .21.1

 .1926באוקטובר  61עד  3כים , בין התאריבמהלך המלחמה ת ראש הממשלהשנאמרו בלשכ

שהמאמצים הנדרשים  ,לומסמכים בסך הכ 82ברשימה מצומצמת וממוקדת של המדובר למעשה  .23

  לאיתורם, בדיקתם והכשרתם לפרסום לקהל הרחב הם סבירים בנסיבות העניין.

הוכן החומר המבוקש כבר  מרביתיתירה מכך, למיטב ידיעתם של העותרים, ולפי מידע שנמסר להם,  .22

שארכיון המדינה ו/או המפקיד נמנעים מפרסום  , אלאלפרסום ועבר את כל הבדיקות הנדרשות

 החומרים והמסמכים כאמור, מטעמים שונים.

 אין המדובר ברשימה סופית וממצה אלא ברשימת מסמכים חלקית בלבד, שנערכההעותרים יציינו, כי  .28

 . בארכיוןהמופקדים הרלוונטיים על המסמכים והפרטים מלא ע"י העותרים, בהעדר מידע 

 קיצור תקופת ההגבלה לעיון בחומר המבוקש. ד

ובתוספת הראשונה לתקנות הארכיונים, נקבע מהו "חומר מוגבל" ומהו פרק הזמן בו העיון  8בתקנה  .29

"(. תקופת ההגבלה תקופת ההגבלה"-" וחומר מוגבלוגבל )להלן בהתאמה: "יהיה מבחומר הארכיוני 

משתנה בהתאם לסוג ולסיווג החומר המוגבל, כאמור בתוספת הראשונה לתקנות הארכיונים, והיא 

 החומר הארכיוני. היווצרותמתחילה להימנות ממועד 

בתוספת  1נראה כי הוא חוסה תחת סעיף  כפי שפורט לעיל, בהתאם לאופיו של החומר המבוקש, .60

 . ממועד יצירתו שנים 10-לנקבע  וך תקופת ההגבלה בעניינהראשונה לתקנות הארכיונים, שמש

החומר המבוקש נוצר ונערך בתקופת המלחמה ובסמוך לה, כך שתקופת ההגבלה מתחילה להימנות  .61

 . 1926)בקירוב( החל מחודש אוקטובר 
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מאז היווצרות החומר הארכיוני ועד למועד הגשת בקשות העיון )כפי שיפורט בהרחבה להלן( היינו,  .62

 1לחלוף תקופת ההגבלה הקבועה בסעיף  סמוך מאודאנו מצויים ו שנים 52-חלפו כהעתירה דנן, ו

 בתוספת הראשונה לתקנות הארכיונים. 

)ה( לתקנות הארכיונים בקשר לפרסום חומר 9כי השיקולים הקבועים בתקנה העותרים סבורים,  .66

נוטים לצד קבלת העתירה: מדובר בחומרים בעלי עניין היסטורי,  , בטרם חלפה תקופת ההגבלה,מוגבל

, שיאפשרו לעותרים להעמיק את המחקר אודות המלחמה ולהנגישו ראשונים במעלהמחקרי וציבורי, 

 לדורות הבאים. 

 מת,הול תקופת הגבלהמהווה  ועד היום המבוקש מאז היווצרות החומר פרק הזמן שחלףכמו כן,  .61

. כך, היקף החומר המבוקש, כולל חומר מוגבלמניעת חשיפה של החוק לגבי את תכלית  השהבטיח

שאיתורם, בדיקתם וסריקתם לצורך פרסום לא תדרוש הקצאת משאבים בלתי  מסמכים 82בסה"כ 

סבירה או הכבדה ניכרת על פעולתו של המפקיד, מה גם שלמיטב ידיעת העותרים, החומר המבוקש 

 יצת כפתור" לפרסומו. כבר נערך לפרסום ודרושה רק "לח

 בפרסום החומר המוגבל והאישי העניין ההיסטורי המחקרי הציבורי. 1ד.

כי פרסום החומרים בעניין מלחמת יום הכיפורים, לרבות פרוטוקולים אין ולא יכולה להיות מחלוקת  .61

של דיוני הממשלה, ההתייעצויות, הליך קבלת ההחלטות וברור המצב העובדתי האמיתי בעניין 

, הן בלימוד וניתוח הפעולות שנעשו בזמן אמת והן אדירערך היסטורי ומחקרי המלחמה, יש לו 

 .במסגרת הפקת הלקחים מפעולות העבר

, כך שיוצג בפני הציבור המצב העובדתי עניין וערך ציבוריממילא, יש בפרסום המסמכים המבוקשים  .63

האמיתי, הן על מחדליו, והן על תוצאותיו ההירואיות. כפי שפורט לעיל, הזיכרון הקולקטיבי שנצרב 

קן את , שיש מקום ללמוד ממנו אך גם לתוחסר בתודעת הציבור אודות המלחמה הוא זיכרון שלילי

הרשמים שהותיר. למסמכים המבוקשים יש ערך ציבורי משמעותי על מנת ללמוד מה היה המידע 

שהוצג בפני הדרג המדיני לפני ולאחר פרוץ המלחמה; מה היו השיקולים שנשקלו על ידי הדרג המדיני; 

 מה היה מגוון הדעות שהוחלפו בין המנהיגים בזמן אמת וכיוב'... 

בפרסום החומר המבוקש. העותרים, היו מפקדים  ערך ועניין אישים יש אם לא די בכך, לעותרי .62

ולוחמים שנלחמו במהלך המלחמה, פיקדו על חיילים רבים בגזרות לחימה שונות, והיו אחראיים, 

 במידה לא מועטה, לחייהם של הלוחמים עליהם פיקדו ולניצחונות בקרב.

ווים את העותרים, בני משפחותיהם, החומר המבוקש יכול לשפוך אור על שאלות ולבטים המל .68

לחמה קרובה לליבו. כך, יש בחומר המחבריהם לנשק ובני משפחותיהם, בני משפחות החללים וכל מי ש

שלהם, שמחקר אודות המלחמה וגילוי  בהליך השיקוםהמבוקש כדי לסייע לעותרים ולציבור הרלוונטי 

 פרטים נוספים אודותיה הינו חוליה מרכזית בו.
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 ממועד יצירת החומרהזמן שחלף  משך. 2ד.

תקופה קצרה ביותר לפני חלוף כך שאנו מצויים שנים,  12-כאמור לעיל, החומר הארכיוני נוצר לפני כ .69

שנים. היינו, בקשת העותרים היא להקדים את העיון  10רכה נקבע על ושא, תקופת ההגבלה בעניינו

 .שנים בלבד 6-כבחומר המבוקש בפרק זמן קצר ביותר של 

שנים, היא תקופת הגבלה מספקת,  12-העותרים סבורים, כי הגבלת פרסום החומר המבוקש למשך כ .10

 שיש בה כדי למלא את תכלית ומטרת החוק בהגבלת הפרסום. 

עיכוב  לזה המקום לציין ולזכור, כי דור הלוחמים והמפקדים שלקחו חלק במלחמה הולך ומתמעט. כ .11

הלוחמים לא יזכה לדעת מה הכיל החומר המבוקש מך שחלק נוסף בפרסום החומרים עלול להביא לכ

 עובדות נמנעו ממנו עד כה.  לוואי

 היקפו של החומר. 3.ד

המסמכים והפרטים אודות המלחמה, המופקדים בארכיון  מלואככלל, העותרים מעוניינים בפרסום  .12

 המדינה.

מספר מצומצם של יחד עם זאת, על מנת למקד את בית המשפט הנכבד ואת המשיבים, ריכזו העותרים  .16

 ביתר שאת. שהעיון בהם מבוקש מסמכים  82

בנסיבות אלו, סבורים העותרים כי לא יהיה באיתורו של החומר המבוקש, בדיקתו וסריקתו לפרסום,  .11

כרת על פעולתו של המפקיד. יתירה מכך, כדי להביא להקצאת משאבים בלתי סבירה או הכבדה ני

למיטב ידיעתם של העותרים, ולפי מידע שנמסר להם, החומר המבוקש כבר הוכן לפרסום ועבר את כל 

עוכב מסיבות שונות, שאינן ידועות מפרסומו ש , אלאע"י המפקיד וארכיון המדינה הבדיקות הנדרשות

 במלואן לעותרים. 

 הגבלה תהווה סיכון אין חשש כי קיצור תקופת ה. 5.ד

כדי להוות סיכון לפגיעה בביטחון  העותרים סבורים, כי אין ולא יהיה בפרסום החומר המבוקש .11

 המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו של אדם. 

הדבר נכון, הן לנוכח מהותו ותוכנו של החומר המבוקש, שלא נראה כי מכיל "סודות מדינה" מיוחדים  .13

 שנים, בה עוכב פרסומו של המידע.  12-והן לנוכח התקופה הארוכה בת כ

לפגיעה בביטחון המדינה, יחסי החוץ  החשש שפרסום החומר המבוקש יביאלמדים על העדר העותרים  .12

שהודיע לעותרים על כוונתו  עמדת משרד הביטחוןשלה, ביטחון הציבור וביטחונו של אדם, גם מ

בטרם לפרסם את מלוא המסמכים המופקדים בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון בקשר עם המלחמה, 

 .חלוף תקופת ההגבלה

ב"כ העותרים, הח"מ, ץ המשפטי של משרד הביטחון אל שהפנה היוע 2020בינואר  22כך, במכתב מיום  .18

 , כדלקמן:בעניין פרסום החומרים המופקדים בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון בעניין המלחמה, נכתב
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בשל חשיבות מלחמת יום הכיפורים קיבלה הוועדה לאישור עיון בחומר "

קופת ועדה שמאשרת בקשות לעיון בחומר ארכיוני בתוך ת –ארכיוני מוגבל 

החלטה עקרונית, לאשר עיון בכל החומר הארכיוני של מלחמת יום  –ההגבלה 

הכיפורים, בכפוף לעבודת חשיפה של החומר שנעשית על ידי צוות החשיפה של 

 הארכיון, בהתאם למשאבי הארכיון. 

התכנית היא גם להעלות את חומרי מלחמת יום הכיפורים לאתר ייעודי נלווה 

 ".ני מועד חמישים שנה למלחמהלפלאתר ארכיון צה"ל 

העתק מכתב היועץ המשפטי למערכת הביטחון שנשלח לב"כ העותרים בעניין פרסום המסמכים 

  לעתירה. 1נספח מצורף כ 22.1.2020המופקדים בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון מיום 

תסב סיכון החשש שחשיפת מסמכים ביטחוניים היסטוריים, בסמוך לסיום תקופת ההגבלה,  העדרעל  .19

 , כדלקמן:ופנה בית המשפט הנכבדמאליהם אחרים מספר מקרים ניתן ללמוד גם מלביטחון המדינה, 

, אימץ המשנה למנכ"ל משרד הביטחון המלצות של ועדת מייעצות מקצועיות 1991עוד בשנת  .19.1

, בטרם חלפה תקופת ההגבלה, ומערכת הביטחון בעניין חשיפת מסמכים המצויים בארכיון צה"ל

שחלות מגבלות מסוימים והורה לממונה על הארכיון לקצר את תקופת ההגבלה בקשר למסמכים 

, 1993לשנת  12)ראה דו"ח מבקר המדינה  שנים בלבד 60לתקופת הגבלה של על חשיפתם, 

 (.896-892עמודים 

 ה. לעתיר 2נספח מצורף כ 1993לשנת  12העתק החלקים הרלוונטיים מדו"ח מבקר המדינה מס' 

שכמעט לא היו מקרים העלתה " ומערכת הביטחון מבקר המדינה בעניין ארכיון צה"ל תבדיק .19.2

שבהם חשיפת מסמכים שבעקבות הסריקה מנעה את העיון בהם, עלולה להסב נזק לביטחון 

 . (212, עמ' 2000ב לשנת 10)דו"ח מבקר המדינה  "המדינה

 1999במאי העלתה עוד כי "ומערכת הביטחון בדיקה של מבקר המדינה בעניין ארכיון צה"ל  .19.6

מסר הממונה על הארכיון, שבבדיקה שערכה מערכת הביטחון עלה שהסיבה לאי חשיפתם של 

אלו שהמציא הארכיון למשרד מבקר המדינה  –מחצית מהמסמכים שצוינו בדו"ח הביקורת 

, 2000ב לשנת 10)דו"ח מבקר המדינה  "לא היתה מוצדקת – ואלו שבדק משרד מבקר המדינה

 (. 213עמ' 

  לעתירה. 3נספח מצורף כ 2000ב לשנת 10העתק החלקים הרלוונטיים מדו"ח מבקר המדינה מס' 

שנים בלבד,  6-כי פרסום החומר המבוקש בקיצור תקופת ההגבלה במשך כ, איפוא, העותרים סבורים .10

 נה, יחסי החוץ שלה, בטחון הציבור או בטחונו של אדם. לא תהווה סכנה לביטחון המדי

כמו כן, העותרים סבורים כי אין ולא יהיה בפרסום החומר המבוקש פגיעה בפרטיות או באינטרס  .11

  מקצועי, מסחרי או כלכלי.
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עניינו של החומר המבוקש בדיוני הממשלה וההתייעצויות השונות שערכו נבחרי הציבור בסמוך לפני  .12

פרוץ המלחמה. אין המדובר במסמכים המכילים סודות מסחריים/ כלכליים/ מקצועיים ולאחר 

 לתקנות הארכיונים.  8 תקנהוממילא אין מניעה מפרסום החומר המבוקש בנסיבות המפורטות ב

העותרים פרסום מלוא המידע והמסמכים אודות המלחמה. ביש חשיבות עליונה  - סיכומם של דברים .16

סבורים כי קיים עניין היסטורי, מחקרי, ציבורי ואישי בפרסום החומר המבוקש. היקף החומר 

קיצור תקופת המבוקש הוא מוגבל ומצומצם ופרסומו לא יביא להקצאת משאבים בלתי סבירה. 

, ביחסי פגיעה בביטחון המדינהמקימה חשש לההגבלה בענייננו, שעה שממילא מרביתה כבר חלפה, לא 

החוץ שלה, בביטחון הציבור, בביטחונו של אדם, פגיעה בפרטיות או באינטרס מקצועי, מסחרי או 

 כלכלי. 

 ומיצוי ההליכים פניות מוקדמות למשיבים .ה

 כדלקמן: למשיבים, העותרים בפניות מוקדמותבטרם הוגשה העתירה פנו  .11

הביטחון )דאז(, מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה ושר  לא, בכתב, 1פנתה העותרת  13.12.2018ביום  .11

בעניין מלחמת  להורות על פרסום כל החומרים המופקדים בארכיון המדינה ובכל ארכיון לאומי אחר

. באותה פניה התבקש כב' ראש הממשלה, להורות על שחרור מיידי של כל החומר שכבר יום הכיפורים

 בארכיון המדינה. הוכן ונערך לקראת פרסום

 נספחמצורף כ, 13.12.2018ישראל ושר הביטחון )דאז( מיום  תאל ראש ממשל 1ותרת העתק מכתב הע

 לעתירה. 5

אל ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, במכתב נוסף,  ,פנה הח"מ, ב"כ העותרים 26.3.2019ביום  .13

להורות על "שחרור" מלוא המסמכים והחומרים הקשורים  1בקשת העותרת הח"מ על  חזרבמסגרתו 

 למכתב הנ"ל. 1לרבות מסמכים מסוימים שפורטו בסעיף למלחמה, 

 לעתירה. 5 נספחמצורף כ, 26.3.2019אל ראש ממשלת ישראל מיום  יםהעתק מכתב ב"כ העותר

נושא הפנייה , נמסר לח"מ כי "2.2.2019במכתב האגף לפניות הציבור במשרד ראש הממשלה מיום  .12

 ". את פנייתכם לגורמים המקצועיים במשרדםתחום סמכות ארכיון המדינה, על כן העברתי בהינו 

 לעתירה. 5 נספחמצורף כ, 2.2.2019העתק מכתב האגף לפניות הציבור במשרד ראש הממשלה מיום 

הועברה  1, ומשלא ניתן מענה כלשהו מארכיון המדינה )הגם שפניית ב"כ העותרת 21.10.2019ביום  .18

לפניות הציבור במשרד ראש הממשלה הנ"ל(, כך לפי מכתב האגף  – 2.2.2019לארכיון המדינה ביום 

המכתב נשלח באמצעות שליח והתקבל ע"י ד"ר חגי  לארכיון המדינה.שלח ב"כ העותרים פניה נוספת 

 צורף, ראש תחום תיעוד והנצחה בארכיון המדינה, במסירה אישית.

 2 נספחכמצורף ללא נספחיו, , 21.10.2019העתק מכתב ב"כ העותרים אל ארכיון המדינה מיום 

 לעתירה.
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לא נענה, שלא כדין ובניגוד להוראות  21.10.2019משגם מכתב ב"כ העותרים אל ארכיון המדינה מיום  .19

המכתב  לארכיון המדינה. נוסףשלח ב"כ העותרים מכתב  2.1.2020לתקנות הארכיונים, ביום  9תקנה 

 נשלח באמצעות שליח והתקבל ע"י גנזת המדינה, הגב' רותי אברמוביץ', במסירה אישית.

 .לעתירה 8 נספחמצורף כ ללא נספחיו, ,2.1.2020העתק מכתב ב"כ העותרים אל ארכיון המדינה מיום 

  .ענייןלגופו של  הלא נענ, למשיבים פניות העותרים ו/או בא כוחםמכתבי ומ אף אחד לדאבון הלב, .30

-)ב( לחוק תיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, התשי"ט3סעיף , בהתאם להוראות בנסיבות אלו .31

החלטה לסרב לבקשה בתוך התקופה הנקובה שם, רואים בכך לפניה , ככל שעובד ציבור לא השיב 1918

 .ללא מתן נימוקים

פניה לערכאות )ראה פסק הדין בבג"ץ להעותרים עמדו בדרישה למצוי ההליכים קודם , אשר על כן .32

( 1, פד"י נח)המחלקה לשירותים מיוחדים –סניף ירושלים  ,כרמי נ' המוסד לביטוח לאומי 10329/02

 (, ונאלצו לפנות לבית המשפט הנכבד על מנת לקבל סעד לפנייתם המוצדקת. 626, 639

  על התנהלות הארכיוניםשנמתחה לאורך השנים  ביקורתה. ו

הניסיונות הרבים של העותרים לקבל לעיונם את החומר המבוקש )כהגדרתו לעיל(, נחשפו במהלך  .36

בעניין חשיפת מידע,  הארכיוןהעותרים לביקורת חריפה שנמתחה במהלך השנים על התנהלות ופעילות 

ה בקשר לעיכוב המשמעותי וגרירת הרגליים בעניין חתקופת ההגבלה. ביקורת נוספת נמת חלוףבאף 

שיש לערוך לחומר המוגבל בטרם חשיפתו ועל השיקולים ששוקלים הגורמים האמונים על  הבדיקות

 הפרסום: שיקולים לא מקצועיים )בעיקרם משפטיים( ולא פומביים. 

 . הארכיוןדו"חות מבקר המדינה שנערכו במהלך השנים בעניין הדברים עולים בבירור ב .31

 וסריקת בבדיקת בפיגור משמעותימצוי  הארכיון כיבין היתר, נמצא,  מבקר המדינה השוניםבדו"חות  .31

וככל שנקבעו הם אינם ; לא נקבעו כללים לחשיפת המסמכים חומרים שתקופת ההגבלה בגינם חלפהה

 חלק מהרשומות שהועברו לארכיונים כלל לא טופלו ולא ניתן יהיה להעמידן לעיון הציבור, ;פומביים

 כדלקמן:

בוחן את חשיפת  הארכיוןהמדינה לא חיבר כללים לחשיפת חומרים המופקדים אצלו.  ארכיון .31.1

של ועדת השרים למתן היתר לפרסומים ולעניין רשות העיון  62החומרים על פי החלטה מס. פס/

, שנקבעה בעניין נקודתי לפרסום סטנוגרמות של ישיבות 21.2.1991בחומר ארכיוני מסווג מיום 

 החומר הארכיוני המופקד.  כלם ממשלה, ולא בקשר ע

 לעתירה. 9 נספחמצורף כ 08.3.201העתק מכתב הגב' רותי אברמוביץ, סגנית הגנז )דאז( מיום 

במשך השנים, טיפולו של הארכיון ברוב נקבע כי " 2013ג לשנת 33בדו"ח מבקר המדינה  .31.2

 221)עמ' " רשומות הנייר שהופקדו בו לא הושלם באופן המאפשר להעמידן לעיון הציבור

 לדו"ח(; 
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 תירה.לע 10 נספחכמצורף  2013ג לשנת 33העתק החלקים הרלוונטיים מדו"ח מבקר המדינה 

ב"דו"ח הגנז על נושא החשיפה הארכיונית" מיום סוכמו  ן המדינההכשלים ואי הסדרים שבארכיו .33

 כתב:  , בסמוך לפרישתו מהתפקיד, שם, שפרסם גנז המדינה הקודם, ד"ר יעקב לזוביק11.1.2018

מדינת ישראל איננה מטפלת בחומר הארכיוני שלה כמצופה ממדינת "

דמוקרטית: רוב עצום של החומר הארכיוני סגור ולא ייפתח לעולם. המיעוט 

שייפתח, ייפתח במגבלות לא סבירות. אין בקרה ציבורית על ביצוע החשיפה 

 ".ואין שקיפות

 ונתוני החשיפה סיכם ד"ר לזוביק וכתב: המדינה באשר לקצב פרסום הרשומות המצויות בארכיון .32

פתוחים, מיליון וחצי אינם פתוחים,  550,00-מתוך כשלושה מיליון תיקים כ"

 ..ועוד כמיליון כלל לא ניתן לפתוח

תיקים בשנת עבודה, מדובר בפיגור של למעלה  1,000בהנחה שעובד יכול לחשוף 

 שנות אדם... 2,000 -מ

תיקים שמועד פתיחתם כחוק כבר עבר; מתוכם  1,155,522בארכיון צה"ל יש 

 תיקים בשנה... 2,000 -. קצב הפתיחה הוא כ50,000 -נפתחו בפועל כ

 ".פעם-במצב הדברים הקיים אין כל סיכוי שרוב החומר הארכיוני יפתח אי

 11 כנספחמצורף  , ללא נספחיו,11.1.2018העתק "דו"ח הגנז על נושא החשיפה הארכיונית" מיום 

 עתירה.ל

צו קבוע יש חשיבות עליונה שבית המשפט הנכבד יקבל את העתירה, ייתן משכך הם פני הדברים,  .38

שאם לא כן, "קצב" לזכות העותרים אשר יורה למשיבים לפרסם את החומר המבוקש לעיון הציבור. 

המלחמה, יביא לכך שהמידע והמסמכים אודות , המדינה ארכיוןבהמסמכים והרשומות פרסום ואופן 

  .לא יפורסמו בעתיד הנראה לעין, וודאי שלא בתקופה שהלוחמים ובני משפחותיהם עדיין בין החיים

 והפגיעה בעקרונות חוקתיים זכות העיון בחומר ארכיוני. ז

החומר המצוי בארכיון, אלא אם זכות זו הוגבלה  בכלכל אדם רשאי לעיין נקודת המוצא היא כי  .39

 )א( לחוק הארכיונים, שם נקבע, כדלקמן:10בהוראות סעיף  , כאמורתקנותב

כל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיוני המופקד בגנזך, אך אפשר להגביל זכות זו "

בתקנות. ויכול שההגבלה תהייה לפי סוגו של חומר ארכיוני ולפי תקופה קצובה 

 ". מזמן היווצרו

)פורסם בנבו,  ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון גרשום גורנברג נ' הממונה על 2132/01בג"ץ ראה גם 

 (. 16.1.2010ניתן ביום 
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 לאומיו היסטורי ,של חומרים בעלי ערך ציבורי שמירה ופרסום היאת חוק הארכיונים קיקתכלית ח .20

(. על מנת להגשים 23.6.2018, פורסם בנבו, ניתן ביום ישראלאילנה ראדה נ' מדינת  1026/12בש"פ )

עקרונות אלו, הוקמו הארכיונים שבין תפקידיהם המרכזיים לשמור, לקטלג, להנגיש ולאפשר לציבור 

 עיון נח וזמין בחומרים ובמידע המופקדים שם. 

ותקפה  תמצומצמהיא ם שג ,מסמכים מסוימיםזכות העיון ב הגבלת הוא הפרסום הגורף,לכלל חריג  .21

 לפרק זמן מוגדר ותחום.

הימנעות המשיבים מלאפשר לעותרים לעיין במלוא החומרים בעניין מלחמת יום הכיפורים בענייננו,  .22

 . וזכות הציבור לדעת , השקיפותבעקרונות חופש המידע ומכרסמת פוגעתהמופקדים בארכיונים, 

חקיקת חוק היסוד: כבוד האדם זכות הציבור לדעת היא זכות חוקתית אשר קיבלה משנה תוקף עם  .26

"הזכות לקבלת מידע על פעילותן של רשויות ציבוריות היא מאבני היסוד של חברה חופשית. . וחירותו

עע"מ )ה" היא נוגעת לעצם קיומו של המשטר הדמוקרטי, היא מזינה את חירות הביטוי וניזונה ממנ

 (. (2003) 212 (1ס) פד"יץ, המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון האר 9161/06

השליכה על הפרשנות שיש לתת לחוקים אחרים, , 1998-כמו כן, חקיקת חוק חופש המידע, התשנ"ח .21

"מדיניות . כך, פרשנות מצמצמת להוראות חוק שמגבילות את חופש המידעבאופן שמחייב ליתן 

החידוש המרכזי . 1998-ידי חוק חופש המידע, תשנ"ח-השקיפות קיבלה בשנים האחרונות רוח גבית על

ולא של המינהל, המחזיק אותו  –של חוק זה הוא במסר, לפיו המידע הציבורי הוא קניינו של הציבור 

ניתן  )פורסם בנבו, חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ נ' הנהלת בתי המשפט 1820/11בג"ץ ) "בנאמנות

 (.(12.11.2011 ביום

יהווה פגיעה לא מידתית בעקרונות  המלחמהבעניין אשר על כן, המשך הימנעות פרסום המסמכים  .21

 ואף של יתר הציבור כולו.  חוקתיים וזכויות יסוד של העותרים

 סוף דבר. ח

בעל עניין היסטורי, מחקרי, תרבותי וציבורי כאחד אשר העמותה שאת חשיפתו מבוקש הוא  חומרה .23

יום הכיפורים הזכאים  וחבריה הרבים רואים בו עניין אישי מובהק, הן בשל היותם לוחמים במלחמת

לבקש ולקבל תשובות לשאלותיהם, הן בשל מטרת ותכלית העמותה והן בשל הצורך הלאומי 

 וההיסטורי לחקור ולתעד אירוע כה משמעותי בהיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל.

ן דור הלוחמים הולך ומתמעט, הזיכרון האנושי מתרחק כשנים במהל 12-מאז המלחמה חלפו כ .22

 שלחלוף הזמן בענייננו חשיבות עליונה. ומתעתע כך

במלחמות ישראל בפרט ובמלחמת יום הכיפורים בכלל ם לוחמיה -החברים בעמותה על תרומתם של  .28

אין צורך להרחיב. כך, אין צורך להרחיב אודות המחיר הכבד ששילמו הלוחמים אשר שילמו בחייהם 

 12-את עצמם עושים זאת גם היום כ ובבריאותם. הלוחמים שנשארו כאן לאסוף את השברים ולשקם

 שנים לאחר המלחמה. 
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, רואים בקבלת זכות עיון בכל המסמכים והקבצים 1-2ים העותרגם  יםליהם נמנע, 1החברים בעותרת  .29

 בהליך השיקום והריפוי מאותה המלחמה. חשיבות רבה 

אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו על תנאי כאמור ברישא לעתירה וכן להפוך את הצו על  .80

תנאי לצו מוחלט. כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים ובשכר 

 טרחת באי כוחם. 

 , מר אורי בר יוסף. 1והעותר  , מר רמי סווט6 העותר, מר אורי אור; 2העותר  יהעתירה נתמכת בתצהיר .81

 העתק העתירה יומצא למשיבים מיד לאחר הגשתה לבית המשפט הנכבד.  .82

 

 

     

 סימה, עו"ד-רותם רוזנצויג  משה נחמן, עו"ד  בנימין ברץ, עו"ד

 פרל כהן צדק לצר ברץ  

 ונוטריונים עורכי דין, עורכי פטנטים

 יםהעותרב"כ 

  

 


