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 ל ומערכת הביטחון"הרכיון צא

יון עים לכך היא רכואחת הד, האזרח במשטר דמוקרטי לקבל מידע על פעולות ממשלתו כותו שלז
לטון שעולות הפאחת ממטרותיו של הארכיון הממלכתי היא לקלוט באופן מסודר מסמכים על . כיהמבמס

 .חקרחינוך ומ, ידעמולחושפם בבוא העת לצורכי 
 
 ומדינה אה, העם, ויש בו עניין לחקר העבר, תו של מוסד ממוסדות המדינהצוי ברשווני המכיומר ארח
, םארכיוניהחוק . נהדיהמך לזכרם או לפעולתם של אנשי שם יש להפקיד בגנז ר הקשואו, רהבהח

אולם ; ךנזגופקד בהמי נשכל אדם רשאי לעיין בחומר הארכיו, קובע, )קו הח-להלן  (1955-ו"התשט
 םי פרק הזמן שעבר מיופחומר ולהויכול שהגבלה זו תהיה לפי סוגו של , תקנותכות זו באפשר להגביל ז

נקבע , )נותק הת-להלן  (1966-ז"כשהת, )גנזךבעיון בחומר ארכיוני המופקד (ארכיונים  הקנותבת. והיוצר
ל "לצה, ן השייך למשרד הביטחוןוץ וביטחוחני יעניברכיוני  אשלא יימסר לעיון הקהל חומר , בין השאר

תר שקבע וי רק זמן קצרפאו , שנה 50ם לא עברו מיום היווצרו א, ביטחוןהו לשלוחה אחרת של מערכת א
 . שנה 30חס לחומר ארכיוני שלא בענייני חוץ וביטחון הועמדה בתקנות על יגבלה בההתקופת . 1המפקיד

 
ה דמיה תלפי אמו, 1.1.89-החל ב, יון ולחשוףקופת החיסתאת  הביטחון לקצר ורה שרה 1988-וד בע
בדק  1995-ב. יון בלבדסת חיושנ 33ר אחלדהיינו , 1956-1948את המסמכים שנוצרו בשנים , בעוקשנ
ול התחום ניבאת הפיקוח על מערכת הביטחון ,  מבקר המדינה את ביצוע החשיפה בארכיוןדרמש

 -ן ללה (889' מע, 47 פורסמו בדוח שנתי י הביקורתאממצ .המסמכים ואת השירות הניתן לחוקרים
 ).תמדקורת הקויבה
 
די כ, )ארכיוןה -להלן (ל ומערכת הביטחון "ון צהכיאר ב מבקר המדינה מעקבדעשה משר 1998 נובמברב

מיועדים המסמכים בנבדקו בעיקר הטיפול . לבדוק אם תוקנו הליקויים שהועלו בביקורת הקודמת
ח קופיהו; גבלמר מוועיון בחלן ת הארכיועו משרד הביטחון והנהלהלים שקבנה; בחלהיחשף לקהל הר

 .על מסמכי מערכת הביטחון
 

 ערכת הביטחון לחשיפת מסמכיהמיערכות ה

 לכ, מקוריהעל פי האמור בתקנות בנוסחן ;  הגורם היחיד בהגבלת העיון בחומרה הזמן הי1994ד לשנת ע
לחוק ) ג(10 עיףסלפי ם אישיים וחומר שצוין רט ומסמכיפקי ילמעט ת(ל "החומר המצוי בארכיון צה

הביטחון  חלטת שרה.  היווצרוםשנה מיו 50צפוי היה לעמוד לעיון הקהל בתום ") חשאי"ו א" דיסו"כ
 כי היא הותנתה םא; תקנותב באופן משמעותי את פרק הזמן להגבלה שנקבע האף קיצר 1988משנת 

 . ןכיורבבדיקה מוקדמת של החומר בידי הא
 
טחון בדק הארכיון את בי הרשוראת לאחר ה  הראשונות בשנתייםקודמת הועלה כי רק הרתביקוב
 . לה שקצב בדיקת המסמכים היה איטי מאדוע הודע. סדירותבמסמכים ה
 
, הלהקלעיון ) 1948משנת (ב המועד לפתיחה מוחלטת של מסמכי הארכיון הראשונים רקכל שהתכ

 בביטחוןה לפגוע וא המסמכים לעיון עלול פתיחת מליה כעשה במשרד הביטחון הדבהתג

                                                      
  .ד ממוסדות המדינה שהפקיד בגנזך חומר ארכיוניס מו-פקיד מ 1
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ינוי שך יזם משרד הביטחון יכלפ. הם חלוף הזמן כשלעצמו אין בו כדי למנוע חשש זצעכי , מדינהה
 .1994-ובתיאום עם גנזך המדינה הן שונו ב, נותקבת
 
יך של לה הגדרת תצעומזאת בא. קנות הציב עוד מגבלה להעמדת מסמכי הארכיון לעיון הקהלתבשינוי ה
 המפקיד לבדיקה שוחומר מוגבל לאחר עיון ל  שהל מהגבשחרור "דהיינו, םשל מסמכי" ריקה וחשיפהס"

ל לעיון הקהל בטרם בומר מוגחלא תהיה חשיפה של ", סחן הנוכחי של התקנותועל פי נ). 1ה קנת... " (
 )).א(ב7תקנה " (אף אם התקופה הנקובה בתוספת חלפה, עבר סריקה

 

ל העיון הקלהארכיון מכי  של מסתדה הדרגתי שבו העמהתיקון לתקנות יצר מצבה שלמעקב העה
, ובפועל, מןזסריקה בהשכן התיקון לא הגביל את מלאכת , ה כמעט לחלוטיןלשנה סוכ 50לאחר 

. גישה למסמכי הארכיון ין לקהלאעד שכמעט , מתבצעת הסריקה באיטיות כה רבה, כמפורט להלן
ת לטהח םאחד עאינן עולות בקנה ן ויכראוהפעולות משרד הביטחון דברים זה  מצבב, יתרה מכך

 .1988שר הביטחון משנת 
 
מסמכים ההשאלה אם יש בכלל מקום להעביר את ,  מבקר המדינהרדמשת לדע: דאת ועוז
, ביטחוניתהגישותם רגם לאחר חלוף זמן רב שהקהה את , מיועדים לעיון תחת מסננת של סריקהה

ה בביטחון עיגי פנחשש מפול, ים מזהון במסמכן משקל ראוי לזכות העידק תוך מתבלהי צריכה
ת מסמכים שבעקבות הסריקה פבהם חשישקרים  מיו השכמעט לא, המעקב העלה. המדינה מזה

 .ון המדינהחזק לביטנעלולה היתה להסב , מנעה את העיון בהם
 
טרם בהארכיון אף ן במסמכי ילעי הרשאי, "מורשה"קנות גם יצר מעמד של חוקר תלתיקון ה

 ן זהוש במנגניאמנם לכאורה . יקה ולחשיפהסרוף ל בכפ-ה להם עגבלה שנקבתקופת הה החלפ
שאה ותנאי רצורך בההעצם , אולם כפי שעלה במעקב; אפשר לפחות עיון חלקי במסמכים לדיכ

לאמות  גודיבנ, ם לעיין בחומרימעוניינהמעלים חשש ליחס של איפה ואיפה כלפי , ההרשאה
 . ידה המקובלות במחקר מדעהמי

 

 ימר הארכיונושיפת החח

 ים וקצב חשיפתםקספר התימ
 
 1956-1948ל נתונים מדויקים על כמות התיקים מהשנים "שאין בארכיון צה, קודמת צויןה ביקורתב

. 1,200,000-ל 400,000ולפיהם הכמות מאותן שנים היא בין , הארכיון עשה אומדנים שונים; בו המצויים
 .  ניכרעוסר מידחמצביעה על  ת שההערכהרת הקודמר המדינה העיר בביקוקבד מרשמ
 
 700,0002: יקים המיועדים לחשיפה לפי אמות מידהתמיליון  2-כהיו בו  1998בסוף ,  הארכיוןניפי נתול

 2 על ףשנוס, ארכיוןה זאת לפי נתוני םג, צויןי. 1967-1957מהשנים  1,300,0003 -ו 1956-1948מהשנים 
תיקים  400,000-200,000-כ, בכל שנה, ון לחשוף בשנים הבאותעל הארכיתיקים האלה יהיה היון מיל
 .סתיים פרק הזמן שנועד לחיסיונםהש

                                                      
הארכיון . נקבעוש הדימ כפוף לבדיקה שתיעשה לפי אמותב, םפשוח ל1988-בן החליט ור הביטחש 2
 .ציתם ראויה להיחשףחעריך שממ

 או להלןר.  לפי אמות המידהף לבדיקה שתיעשהפובכת ם זאג, לחושפם 1994-הביטחון החליטה ב דרשמנהלת ה 3
 ".קיצור תקופת החיסיון"
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 :1998-1990ה נתוני הארכיון על מספר התיקים שנחשפו בו בשנים בלהלן בטל
 

 השנה 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 לקהל 339 1857 1576 1423 1096 1018 1318 1633 544
 למורשה - - - - 18 123 11 1 64

 
הלת הנלדברי . 4לה שנחשפה רק כמחצית האחוז מכמות התיקים שהיתה אמורה להיחשףועהטבלה מ
 חוק תפני הפרמלאחר שתתפוגג הרגישות הביטחונית של החומר וייעלם החשש , ברבות השנים, כיוןרהא

ר ארכיוני ללא מחשוף חולואף , שיפהת קצב החר להגביר אשיהיה אפ, 1981-א"תשמהות יהגנת הפרט
 .ד להחלטת שר הביטחוןובניג, ללכלדעת מבקר המדינה בפועל אין תכנית החשיפה מיושמת . בדיקה כלל

 
 מות התיקיםייון ברשע
 
 להאמין את זולה לחוקרים לעיין ברשימות התיקיםשר שהארכיון אינו מאפ, קודמת נמצא הביקורתב

ו דעולה בישואין ודאות , ם את התיקים שלדעתו עשויים לעניין אותםבע בעבורו קלא א,ים להםיהרצו
וי חמור קהווה לימשהנוהג האמור , מבקר המדינה העיר לארכיון. לאתר את רוב התיקים הדרושים להם
ילה למניעת  עשוא עלול לשמהכי ; ונאיתכיאר-חינה מקצועיתי מבבסדרי העבודה של הארכיון ואינו ראו

 .ים זריםר משיקולמחו בוןעי
 
 .ה שלא חל כל שינוי בעניין זהעלמעקב הה
 
 פת החיסיוןויצור תקק
 
ר שזר והמליץ  ע 1988ור הקטן של המסמכים שנחשפו בעקבות החלטת שר הביטחון משנת יעוכח השנ

מסור ל: יפהלהקדמת החש ריםדק מההסללשנות ח, 1993ראשית ב, דיור' ר) 'במיל(האלוף , ןוהביטח
ין בהם ייבקש לעשולדרוש ממי , קה ראשונית בלבדילאחר בד 1956-1948מהשנים המסמכים  אתן ולעי

, 1967-1957השנים ממסמכים לאשר . להתחייב שלא להשתמש במסמכים שחלות מגבלות על חשיפתם
הם רק לאחר את העיון ב ריהתול, נהש 30- תקופת חיסיונם לר אתלקצ, ורדי' ר) 'במיל(לוף אהמליץ ה

 1994קודמת העלתה שבראשית הביקורת ה. לפי אמות המידה שאישר שר הביטחוןיסודיות בו דקיבשי
א וואולם ה, 19935 - ההמלצות האמורות מיפעול לפלהלת משרד הביטחון לממונה על הארכיון נהורתה ה

 . לא ביצע את ההוראה
 
ן ארכיוהל הממונה ע. ות האמורותימוש ההוראמם לישטרם נקבעו ההסדרים הדרוש, העלמעקב הה
פגיעה יפה משסיבתו הצורך להימנע בעת החש, שהבעיה נעוצה בקצב האיטי של הסריקה, סבירה
רדי ו' ר) 'במיל(ים בהשתתפות האלוף ונדין הוא מסר שהתקיימו בארכיו. רטיות ובביטחון המדינהפב

בשלב י כו, נידוןבשהתקבלו ם ההחלטות וייש והוחלט לבחון שוב את, בעניין החשת קצב החשיפה
 .של צנעת הפרט ענייניםבהרגיש בעיקר , שון מתמקדת הבחינה בחומר מתקופת מלחמת השחרורהרא

                                                      
 .ם של מערכת הביטחוןיגיצור נבעב 8,000-תיקים שבטבלה נסרקו עוד כהוסף על נ 4
הפקיד שכים מהמס ו לחשוף אתתעל הסכמ 1996יע למשרד מבקר המדינה בראשית דוה ל"הן שציאוי לציר 5
 .שנה 30רכיון לאחר אב
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 שוף חומר ארכיוניחסמכות לה
 
של  ארכיוניהלא הוסמכה לטפל בכלל החומר ) ש"מחב(ן " שאף שמחלקת ביטחון שדה באמהלמעקב עב

האחרים לפי  המקורותמר טפל בחומות הפועל בארכיון מהצו, ל בלבד"הל צשאלא , משרד הביטחון
ות מופקד בגנזך יאמור להה, ארכיונימר הש את החו"כמו כן הוא בודק לפי הנחיות מחב; הנחיותיה
 .ממשלההלים מישיבות וופרוטוק 6ממלכתיותת דוועכגון דוחות של , המדינה

 
 ה לחשיפהדמות המיא
 
רדי ו' ר) 'ילמב( האלוף ראשה עמדשב, ינה שר הביטחוןון לוועדה שמיארכההלת נה הגישה 1987-ב
ע ולול לפג עשפרסומם 1956-1948הצעה לאמות מידה לחיסיון של מסמכים מהשנים , ) ורדיתועד(

 בבני ל"נשי צהאבעיקר מסמכים שיש בהם פרטים על טיפולם של , ל"בדימוים של המדינה או של צה
פי אחדות ל, העך קבא, ת ההצעה הוועדה לא אישרה א).ך הציריםמ מס- ןלהל(מיעוטים ובמסתננים 

 . לא ייחשפו, יעוטיםמענייני  בהעוסקים, 1948-שכמה מסמכים שנוצרו ב, מידה שהוצעו בו המאמות
 
ו ליקבע איישלפי אמות המידה שנקבעו בו , וקבע, שהארכיון כלל את מסמך הצירים בנהליו, להמעקב עב

פים שונים והודיע לגאף הוא . בור הרחבצילייחשפו ) 1948-מולא רק  (1956-1948מסמכים מהשנים 
אף ,  מידה אלהתישר אמואששר הביטחון , לגנז המדינה ולחוקרים שפנו לארכיון, במשרד הביטחון
רת התנאים לחשיפת מביא להחההשימוש באמות המידה הכלולות במסמך הצירים . שהשר לא אישרן

. 1988-הביטחון ב שר ה שקבעידמה תואמן היה לחושפם לפי  מסמכים שניתתשיפחומנע , חומר ארכיוני
הודיע מנהל הצוות ) ראו להלן( ענייניות אבות למסי יםל מכתב בדבר איסור חשיפה של מסמכעבתגובה 

ושלנוכח האמור במכתב ישקול צמצום , הצירים פי מסמךלשהוא פועל , ל הארכיוןעלממונה  1995-ב
 . שלמיםיקיםסגור תלהעדיף לאלא , מכיםסטעים ממקלחשוף להבא  שלא ויורה, החשיפה

 
ה את השימוש באמות מידה לא מרחו ב המדינה הודיע למשרד הביטחון שהוא רואהקרשרד מבמ
 .לאחר שנדחו במפורש בידי הוועדה שבדקה אותן, סריקת מסמכיםלאושרות מ
 
 הקליא להוהמגמה , שיפהים תהליכי החקנבד כי מדי פעם בפעם, רד מבקר המדינהשמסר למנ 1999יוני ב

אש מחלקת ר, ביטחוןההמידה משתתפים קצין הביטחון של משרד ת וכי בעדכון אמו; הדימות המאת א
 .מדינהההיועץ המשפטי של משרד הביטחון וגנז , ל"ביטחון שדה במטכ

 
ל עונה מהמ ציע ה1995במאי . הלא מאושר בגנזך המדינה" מסמך הצירים"ה פעל לאימוץ יננז המדג

ולחשוף את כל  1956-1948ופה תקחשיפת מסמכים מהות לה אחידאמות מידן לגנז להנהיג ורכיהא
טחון ימשית בבמלמעט המסמכים שקרוב לוודאי שחשיפתם תפגע פגיעה , מכים מהתקופה האמורהסהמ

 .ההצעהישר את אשהגנז , המעקב העלה. ולבצע את החשיפה בהתאם לנוהלי הארכיון; המדינה
 
, רמאוש-לאה מסוימות ממסמך הצירים מידה אמות ר להנהגתר הגנז הוא מתן היתאישול שמעו שמ

ובהם , אחרונותה במוסדות מדינה שמסמכיהם נחשפים בשנים גם, ל"השכאמור הונהג בארכיון צ
 מאושרות המות מידאשעד כה פעלו לפי , משרדי הממשלה ומערכת בתי המשפט, הכנסת, הממשלה
 .ומקלות

                                                      
 ).ועדת אגרנט(ממלכתית למלחמת יום הכיפורים דת החקירה העו: דוגמאל 6



 ל ומערכת הביטחון"ארכיון צה

 

715

 
 פהייטת החשש
 
 םורק אותס, את המסמכים הנמצאים בהםם הוא מצל. מקוריים םיים תיקור לחוקרינו נוהג למסא כיוןארה

,  קטעיםוסמכים אמאם יש בתיק ; והחוקר יכול לעיין במסמך המצולם באמצעות מסוף, שבוחממק בסור
ו מכיל את שאינ, "נקי", וסףנמכינים בארכיון תיק , שבשל סיבות ביטחוניות או צנעת הפרט אין לחושפם

ה וככר ו,מתנה לקבלת חומרהת משך האמאריכה מאוד , יון בדרך זו יקרהם לע תיקיהכנת. סויהמידע הח
לפי נתוני . המומחים בהפעלתם של מחשבים קצועייםמברכישת ציוד יקר ובהעסקת חיילים רבים ועובדים 

ו  זעומה זכי גם יכולת, לראותם להלן ניתן יתוננמה. הנשיקים בת 2,500-ניתן לסרוק בדרך זו כ, הארכיון
 .חלקהבאלא ,  בארכיוןוצלהלא נ

 
 :קו בסורק הממוחשבסרשנם ה נתונים על כמויות התיקילבהלן בטל
 

1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 בורנסרקו בע
493 1614 1300 1025 1123 1445 1589 1899  הקהל 339

 מורשה - - - - - - 363 2 -
 גנצי - - - - 145 - 21 - -

1277*  שונים - - - - - 706 - -
1770 1616 1684 1731 1268 1445 1589 1889  ה"ס 339

_______      
יקים תכשלא הומצאו למעבדה , פעולה זו נעשתה בזמן הפנוי; סרקו עבור ארכיון בן גוריון בשדה בוקרנתיקים ש*
 . מורשיםים לקהל או לחוקריםלתיקים הנחשפ קשר לתיקים אלה אין. הארכיון של

 
תרונות ישאמנם יש לשיטת הסריקה שהם נוקטים ,  המדינה העיר להנהלת משרד הביטחוןרשרד מבקמ
 התיקים יאות אלפמולנוכח , נהשתיקים ב 2,500-כשאפשר לסרוק בשיטה זו כ, אך במצב הקיים, סוימיםמ

, מהירותפה ייטות חשש יבחן ראוי שהמשרד, יטהששהגיעה העת לחשיפתם ועלותה הגבוהה של ה
חרים החושפים חומר אפקידים מלשם כך יוכל להנהיג את השיטות המקובלות אצל ; עלותן סבירהש

 .הכנסת ומשרד החוץ, ובהן הממשלה, חסוי
 

 פהיוות החשצ

 ריםקיחס לחוה
 
ורה הה ל צוות החשיפה מניוכ, ונים אליוי הפכי הארכיון לא נהג בשוויון כלפ, קודמת עלהה ביקורתב

 . וים מסמכים שהתיר לחושפם לפני חוקרים אחריםמס רוקפני חלחשוף ל שלא
 
א לסמכים שממסר הארכיון לחוקר האמור עשרות , כי לאחר פרסום דוח הביקורת הקודמת, הלמעקב עב

יון לכך כהארל ממונה עלעיר נה המשרד מבקר המדי. וכי אף לא אחד מהם היה מסווג, נמסרו לו קודם לכן
ניינים אחרים שהועלו עכמו ב, הזוכי בעניין , סירת המסמכים לחוקרמ-בה לאילכתחילה לא היתה סיכי מ

הסיקה הנהלת הארכיון את  לא, )צוותה -להלן (בביקורת הקודמת הקשורים לעבודת צוות הסריקה 
 .וישניות מסוג זה לא קלבטיחה שתהולא , הלקחים הדרושים בעניין עבודתו של הצוות
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ים רכמה חוקמומנע ,  עסק בנושאים שאינם בתחום סמכותופהישהחצוות שמנהל , קודמת עלהה ביקורתב

חל כל שינוי  שלא, עלהההמעקב . לעיין בחומר ארכיוני בנימוק שאינם ראויים לקבל שירותים בארכיון
יו דעתו הם לא הלי שנא מפלא, סודיותמי מחוקרים אחרים מנע מנהל הצוות מסמכים לא מטע. בעניין זה

 .חקרנחוצים לנושא המ
 
 יבות לא ענייניותסיסיון מח
 
אסרו נ שנסרקו בידי הצוות םסמכימהמ -1%כ, קודמת נמצא שלפי אומדנים שנעשו בארכיון הביקורתב
מדינה הביטחון ב מחשש לפגיעה -והשאר . ים של שמירה על צנעת הפרטממהם מטע 60%; יפהשלח

סר הארכיון מש, סרקונ שםקיר התיבאומדן של מספ. גיהה או של מנהינמדיהשל , ל" של צהמיתםובתד
שנאסרו לחשיפה  םסמכיהממ -90%חשיפתם של כ-וק לאימהיה הני 1998-למשרד מבקר המדינה ב
 .שמירה על צנעת הפרט

 
ל שיפה ל חשובו התלונן כי הארכיון אסר ע, החוקרים לממונה על הארכיון מכתב חדשלח א 1995-ב

מניעת בפעמים רבות לא היתה עקביות י כו, תייניוסמכים מסיבות לא ענפרטים מתוך מ ושלם מסמכי
ה ייבה ראוסאף שלא היתה , ופרט שהותר לחושפו במסמך אחד נאסר לפרסום במסמך אחר, שיפהחה

ר כל מסמך נזגמה לצמונכרה , פעמים רבות היו הנימוקים למניעת החשיפה מעורפלים; למנוע את חשיפתו
 את ביטחון המדינה דסכנת עומיפתם אינה  גם כשחש,ם מעברה של המדינהים לא מחמיאיט פרלהמכי

של ' שומר החומות'לם עצמו שנראה שמישהו "ש, עוד הדגיש החוקר. ואינה פוגעת בצנעת הפרט
ימה זו י משוכ, ת ישראל באור שליליאמציגים השמטרתו למנוע כל גישה אפשרית למסמכים , ההיסטוריה

 לאפשר לחוקרי ההיסטוריה נגישות -ים מכסמהשימור ל ש המטרה המרכזית ם לשוליים אתיפעמלדוחקת 
שימוש "החוקר הביע חששו ש". ך אחראית את תמונת העבררהציג בדללחומר ראשוני שבאמצעותו ניתן 

חשובים קים לה את המחשבה עד כמה למעשה אנחנו לא יודעים פרענזורה מצכה נרחב בסוג זה של 
צנזורה מעלה שאלות קשות באשר ליד ל ש זהסוג "כום המכתב נאמר שיסב". קופהתתה ו באושהתרחש

מדי לנפתחת במהירות רבה ונראה שניתנת פרשנות נרחבת ' ניצרת המספרים; 'ספרייםמנשלחת לההקלה 
ם הוב, ודבריהחוקר צירף למכתבו עשרות מסמכים להמחשת ". 'פגיעה בביטחון המדינה'טריון ילקר

סמכים מו; שחזרםל שנמחקו וקל יםטעק; באחר במסמך אחד ונמחקו פרטים שאושרו  שלתדוגמאו
 .הטעותלדבר שיש בו כדי , מצונזרים שנמסרו לחוקרים כאילו היו שלמים

 

שיפתם חד מבקר המדינה מהארכיון להמציא לו מסמכים שלא הותרה ר ביקש מש1999תחילת ב
טעי קסמכים ומה של ה המשרד בדיקשן עככמו . ון המדינהחל חשש ממשי לפגיעה בביטשב

ים בלי שהובהר הנזק בסמכים רמשהארכיון מנע חשיפה של , נמצא. פתם נאסרהשיחשם מסמכי
הריגת אזרח בטעות בידי קציני ; ורותוגניבת כבלדוגמה שמות של חשודים (הצפוי מחשיפתם 

ת הכספית של והעל ;ם במתקן צבאיתנני של מסאנוש; ל"צאיוד שרכש צחוב על ; 1951-ל ב"צה
שבבדיקה שערכה מערכת , נה על הארכיוןוסר הממ מ1999מאי ב). הפירוק האנייה אלטלנ

 אלו -חשיפתם של מחצית מהמסמכים שצוינו בדוח הביקורת -יאהסיבה לשהביטחון עלה 
. דקתוצמ לא היתה -משרד מבקר המדינה ואלו שבדק משרד מבקר המדינה לארכיון השהמציא 

 .ו בחיסוי המידעכטעויות שנפל זאת מונה הסבירמה
 
לא לשמתן חיסיון למסמכים כה רבים , דינה העיר להנהלת משרד הביטחוןהמ רקבשרד ממ

ייבים חמ, חשיפהההטעויות המרובות בשיקול הדעת והליקויים החמורים בעבודת צוות , ההצדק
  ר אתאת הנהלת משרד הביטחון ואת הממונה על הארכיון להגבי
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מסמכים המו לסרוק את עצל ותר הצוש שבהעדר פיקוח יתישכן יש חש; תוהצול פיקוח עה
ולא יתקן , היסטוריהבארכיון על פי אמות מידה לא מאושרות ובלי להתחשב בדרישות המחקר ש

 .את הליקויים בעבודתו

 
 ות על ביצוע עבודת החשיפהרניעת תחמ
 
תחום במחיותם  מילואים שמויצינקקודמת הועלה כי הארכיון מעסיק במלאכת החשיפה ה ביקורתב
חרים אעובדים בלא הובהר מדוע הארכיון אינו מסתייע ; לות גבוהה ובתפוקה נמוכהבע, ן שדהחוטבי

עוד לא ; יםיצוות הקהבעלי הכשרה אחרת שניתן להעסיקם בעלות נמוכה ובתפוקה גבוהה מזו של 
 את אלה הנמסרים בעיקרו, טחוןבי התציגים של מערכם לנמדוע סורק הצוות את התיקים הנמסרי, הובהר
 .באגף המטה הכללי יסטוריההכגון חוקרי מחלקת , מערכת הביטחוןך ות מוקריםלח
 
גישים רל יתכן שמסמכים "שבשל אורח התיוק בצה,  הארכיון מסר למשרד מבקר המדינהעלממונה ה
יין עשאים להרם ימותרת רק לאנשכים ולכן הגישה לכלל המסמ, "תמימים למראה"ויקים בתיקים תמ
 . סודות המדינהב
 
ארכיון במשרה חלקית שני בלהעסיק  1988-שמשרד הביטחון אישר ב, ודמת נמצאת הקרוקביב
; זוכטיב עבודת הסריקה מחייב העסקת עובדים בעלי הכשרה . ים שיטפלו בסריקת החומרניסטוריוה

, יםדישה עובש הועסקו בו ר דבלובסופו ש, יוןלארכ בפועל גדל בהדרגה מספר העובדים שנוספו םואול
אושרה לאחר שנבדקה  שהעסקתםו, ש"אלא קצינים שנבחרו על פי הנחיות ראש מחב, יםנוריהיסטושאינם 

ולא בידי , י מומחים לביטחון שדהדוישו ביאשגם התפקידים הבכירים , עוד נמצא. מומחיותם בתחום זה
,  הממונה על הארכיוןלשמש בתפקידר עב, חומרהך סריקת לצורהעובד הראשון שנשכר ; היסטוריונים

 ".הל צוות הסורקיםנמ"תפקיד לד אחר שנשכר למטרה האמורה  עובנהומי
 
 תרכב צווהש לשנות את ישלדעתו , 1995-ל משרד הביטחון מסר למשרד מבקר המדינה ב"כמנמשנה לה

 .ה יושמעמדה זו לא. יםיונאלא גם היסטור, כך שיכלול לא רק אנשי ביטחון שדה, החשיפה
 
ממושכת המשפטי של מערכת הביטחון קבע שעקב עבודתם  הץעיוסגן הש, בביקורת הקודמת ןוד צויע
ד יחסי עובד רבין  המשלאפשר כי למעשה מדובר במועסקים שקיימים בינם , ל חלק מהסורקים כקבלניםש

תם היא קהעס דה להמשךירך היחהד, ולנוכח מגבלת הזמן המוטלת על העסקת יועצים קבלנים, ומעביד
אשר התקשרות עם חברה קבלנית לביטחון ה החליט משרד אתז ות בעקב.ם למעמד של עובדיםהעברת

בודתם של שני עהופסקה  1996-ב. החשיפה ת עבודתאשהקימו ארבעה מהסורקים ולמסור לה ללא מכרז 
של  ידהחהיא המבצעת הינית ומאז החברה הקבל, כוח אדםלסורקים אחרים שהועסקו באמצעות חברה 

שהארכיון יאפשר גם לחברות אחרות , ד מבקר המדינהר משמליץהמת בביקורת הקוד. שיפהעבודות הח
 שכישוריהן מתאימים לביצוע

 .להגיש את הצעותיהן ולהתמודד על קבלת העבודה, יפה כאלהחשבודות ע
 
ארכיון ה לה ענאל הממו) 'ילבמ(ם צה של קציני מודיעין בכיריופנתה קב 1995שבנובמבר , הלמעקב עב
 מדינה דמנו עובנעם הפונים (את ביצוע עבודות החשיפה בארכיון ה יל ע לקבלדיעה שהיא מעוניינתהוו

ביטחון עם הל משרד שמאחר  החוזה ). מרצה להיסטוריה צבאית באחת האוניברסיטאות ואחרים, בכיר
ה ביקשה הקבוצ, מכן רחחדים לאאשים חודהחברה הקבלנית שביצעה את עבודת החשיפה עמד להסתיים 

רשמי שייעשה לקראת התקשרות  כל הליךבעל הארכיון ליידע אותה  מהממונה 1996האמורה בראשית 
 כדי שתוכל להגיש הצעת , חדשה לביצוע העבודה
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 רשרד מבקמלדעת . ללא מכרז, והעבודה נמסרה שוב לאותה חברה, נה לא יידע את הקבוצהמוהמ. חירמ

 .הזן בעניי חוק חובת המכרזים ל לפי הוראותולפע ה על הארכיוןהי, ההמדינ
 
שמשך , אך הורה להקפיד, ל משרד ביטחון את העסקתה של החברה הקבלנית"כמנאישר  1997-ב
חשיפת בושתהיה תחלופה של החברות העוסקות ,  יחרוג מזה שנקבע בהוראות המשרדאעסקתה לה
עליו  1997במהלך ש, ל הארכיוןענה וד הביטחון לממ משרל הודיע"בעקבות הוראת המנכ. מכיםסמ

אותה שנה  ובסוף, ןכהממונה לא עשה .  חברה אחרת שתבצע בעתיד את עבודת החשיפהאתיצלמערך להי
יטחון על במערכת הלהיועץ המשפטי  מחה סגן 1998ביוני . ביקש לשוב להעסיק את אותה חברה

. ד של עובדיםמעמבסורקים  ה אתקל הצורך להעסיור עשהצביעה כאמ, ההתעלמות מחוות דעתו הקודמת
אמצעות חברת היועצים שהקימו בהעסקתם בוקבע שאין ,  בדבר הצורך לעשות זאתתודמ עזר עלהוא ח

שר הביטחון את העסקתם כעובדים לפי חוזה  את אישרזבעקבות . כדי לרפא את הפגם שבאופן העסקתם
 . בלי שנערך מכרז לתפקיד, מיוחד

 
עולת פ הנמוך של כח ההספקלנו"כי להערכתו , הד מבקר המדינרלמש ז המדינהגנ עידו ה1999-ב
 ".יש לחפש דרכים להרחבת הצוות ולהזרמת דם חדש לתוכו, ל"יפה בארכיון צהשהח

 
 ותופוקת הצת
 
ועבר ההתקציב להעסקתו , הסכם ההעסקה של אחד הסורקים לא חודש 1996-קודמת עלה שבה ביקורתב

בלי , -25%שלה ב הדבוות הע להגדיל את מספר שעוזו התחייבה, ניתליה של החברה הקבתמון פעולוילמ

משרד מבקר לארכיון הבראשית אותה שנה הודיע הממונה על . רד יגדיל את התשלום הניתן להששהמ
 .ביטחוןההמדינה שתפוקת הצוות ושיטת עבודתו נמצאות בדיון במערכת 

 
ך כ בלי לדרוש על  שעות העבודהרמספ ותו להגדיל אתחייבשהצוות לא קיים את הת, אמצמעקב נב
 וך תפוקתא, יווח על מספר גדול יותר של שעות עבודה ודרש וגם קיבל בעבורן תשלום דואה; שלוםת

 .עלות החשיפה, ויותר מכך, עקב כך הוכפלה. ירדה
 
עלות וות שהושקעו בחשיפתם שעה רפסמ, 1998-1994ה מספר התיקים שנחשפו בשנים בלהלן בטל
 ):ח"שב(יפה שהח

 
 ההשנ 1994 1995 1996 1997 1998
 קיםמספר התי 1114 1141 1329 1634 608

ות הכוללמספר השע 2555 3032 3586 4509 2122
 ות לתיקמספר השע 3.2 2.7 2.7 2.8 3.5

448733 625572 351590 540227 365489  וללתהעלות הכ
 יקהעלות לת 328 473 415 382 738

 
עבור בריקת חומר ארכיוני סו ל מזמנ-60%רת הקצה הצוות כ בתקופה הנסקיר כס הארכיון מלעממונה ה
י הנהלת נדגיש בפהמשרד מבקר המדינה . עובדה שלא מצאה ביטוי בטבלה, גים של מערכת הביטחוןינצ

כפי , הביטחון ל מערכתשוחשיפה בעבור נציגים , הארכיון שהצוות נשכר כדי לחשוף מסמכים לקהל
 .כלללא תוקצבה , ןיוכהארי שעולה ממסמכ

 
של ושבגנזך המדינה פועלים עובדים הסורקים חומר מוגבל של משרד החוץ , מת צויןקוד הביקורתב

 השוואת תפוקתם של עובדים אלה עם זו . וכן פרוטוקולים של ישיבות הממשלה, הרהמשט
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. ךגנזהל עובדי שו זם מנישתפוקת העובדים בארכיון נמוכה כמה מו,  בארכיון העלתהרקיםסו הל צוותש
קים יכמות  התבאך הדבר לא גרם לגידול , קף משרתו של מנהל הצוותיהוכפל ה 1995- צוין שבדעו

ווחים האישיים יאחר שהדמ, במעקב לא היה אפשר לבדוק במפורט את תפוקתו של מנהל הצוות. שסרק
 . כיוןארות לא השתמרו ב הצושל חברי

 

 יון בחומר מוגבלענהלים לה

 א הקפידלהמעקב העלה שמשרד הביטחון . יוןופת החיס תקרעל קיצו 1988-ב שר הביטחון טילחהאמור כ
ראת והורסמה פ, 1998בתחילת , עשר שנים לאחר שהתקבלה החלטת שר הביטחון. על ביצוע ההחלטה
תב נכראה ובה". ורשהמי נציג או חוקר "בחומר ארכיוני מסווג ע ןיוע"בנושא  59.14. משרד הביטחון מס

. רק לחוקרים מורשים אלא, קהלללא ייחשף , היווצרוד עה ממושנ 50דיין לא חלפו ר ארכיוני שעמחוש
לקהל ) בכפוף לבדיקה(סיון יקופת החתת אשקיצרה , 1988-ההוראה התעלמה מהוראת שר הביטחון מ

לבין  חוןטן חומר מוגבל בענייני חוץ ובייתקנות בבה ועומהאבחנה הקב, רשיםולא רק לחוקרים מו, הרחב
שתקופת , ל וביחידות מערכת הביטחון"כיון צהרמצוי באה, חוןייני ביטגבל שאינו נוגע לענחומר מו

 .דלבבשנה  30ההגבלה לגביו עומדת על 
 
קשה בעוניין לקבל מעמד של חוקר מורשה יגיש מכי מי ש 1998- מורשה נקבע בהוראה מקרשר לחוא

דונות קל בפילוכאינו ש, ק חומר לא מסווגרים מורשים רקלחו הארכיון ימסור; ין זה למשרד הביטחוןיבענ
 לאישור ףהיה כפוישנוסח המחקר שיכין , חוקר מורשה צריך להתחייב בכתב; אישיים או מוסדיים

 הביטחון רדר משולא באישא, בורכתבה או חי, וכן שהוא לא יפרסם בעל פה או בכתב מאמר, ביטחוני
,  הצבאי הראשיומהצנזורש "ראש מחבמ אישור  מותנה בקבלתוולכקר מחפרסום ה; ובתנאים שהוא יקבע

אם יראה זאת , חקרו או להפסיקומת היקף אועל החוקר להסכים שמשרד הביטחון יהיה רשאי לשנות 
היא תהיה  ו,במערכת הביטחון וענקבשיחידות בעל החוקר להפקיד עותקים אחדים ממחקרו ; לנכון

הארכיון מונה על לקת ביטחון שדה והמ מחשרא. א הגבלהלה לכירשאית להשתמש בהם שימוש לצר
 .בלבד 1963יה חומר שנוצר עד הי, מורשההשהחומר שיימסר לחוקר , החליטו

 
 תטעוהוכשהתבררה , עותטנקבעה ב 1963 הארכיון הודיע למשרד מבקר המדינה ששנת עלממונה ה
 אאל, ורשהמחומר לחוקר  פתילחשם תה ההוראה ונקבע שלא שנת היווצרו של החומר תהיה מחסונשו

 1963ב את יקיים מצהמשרד מבקר המדינה הודיע למשרד הביטחון שהנוהל . טחוניתשותו הבימידת רגי
 .תובכוכי מן הראוי לעגן את הנוהג האמור בנוהל ; והוא טרם שונה, דכשנת יע

 
תרום לוי שם עהפיקדונות שהמידע ב; ים מפיקדונות מוסדייםמכסר על חשיפת מסה נאמורהאהוראה ב
 .מה נכבדה למחקרותר
 
חוקרים לכי אף שבתקנות נקבע כי המסמכים שלפי החלטת המפקיד הותר , קודמת נאמר הביקורתב
 . ל"הוראה זו אינה מבוצעת בארכיון צה, ורשים לעיין בהם ייחשפו גם לקהלמ
 
 .חל כל שינוי בעניין זהשלא ה לעמעקב הה
 
ה בו, סמכיםמ חשיפת ה בענייןת הארכיונים העליונ דיון במועצראחל, עת ד המדינה חוותזנגהכין  1997-ב

מערכת בנהוגים השהכללים לחשיפת הפיקדונות האישיים והכללים להכרה בחוקרים מורשים , נאמר
אנשים הקשורים  בים מדירל הם במקרים בהזוכים לגישה לחומר ארכיוני מוג"ש, הביטחון גורמים לכך

כמו ', מקורב 'נויקר שאחול. תית ומקורביהםהמערכת הממלכ יאנש; רהבמשמעותו הצ' ממסד'ל
 הפרופסור הידוע בדעותיו הלא שגרתיות או הביקורתיות על 
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  איןהלא לכל –או האזרח מהשורה , העיתונאי העצמאי, קטורנט המוכשר אך חסר הקשריםדוה, ממסדה
 ".וקחת רשומ הצב זה של איפה ואיפה לא ייתכן במדינה מ.ה לחומר הסודיישג
 
י פורשים כמקף את הנחייתו למשרדי הממשלה לפעול בעניין חוקרים הגנז בתוהותיר , ור לעילאמהל אף ע

 .והציע דרכים לקידומה, שנוהג משרד הביטחון
 
וועדה ה:  ועדות לאישור חוקרים שתיז למשרד הביטחון להפעילנהציע הג 1997שבאמצע , להמעקב עב
 של מי םפניותיהבנה דות תטפללפי ההצעה הווע. נהם בגנזך המדיקתושדה וע, ועלת במשרד הביטחוןפה

, בטיפול בחומר שים דגשלהוועדות יידרשו ; שיבקשו מעמד של חוקר מורשה ויפעלו לפי כללים זהים
במשרד הביטחון . א הוקמהל המדינה גנזךהוועדה שהיתה אמורה לקום ב. ולא בכישוריו של החוקר

 . עיללת הנזכר 59.14 הוראהפועלת ועדה שהוקמה מכוח 
 
 .נהש 30חומר ארכיוני מוגבל שלא בענייני חוץ וביטחון יימסר לעיון לאחר ,  התקנותיפאמור לכ
 
 ףאל ע, שנה 50כי משרד הביטחון מתיר את העיון לקהל בחומר מהסוג האמור רק לאחר , להמעקב עב
חוקרים ל רק ףושהוא ח, 1956 ד ערנוצ שוכי חומר ארכיוני מסוג זה; בעניין זהן טת שר הביטחולהח
 .שיםורמ
 

 כיון על יחידות מערכת הביטחוןריקוח האפ

ניהול לאחראי , ולפיה על כל משרד למנות בתיאום עם הגנז, ב שירות המדינה הודעהיצפרסם נ 1970-ב
 להשמשרדי הממשעל , עוד נאמר בהודעה.  את החומר הארכיונידינהשידאג להפקיד בגנזך המ, ומותשר
לסייע להם , תםוהדריך אלוכי על הגנז ,  הגנזועיות שלבהתאם להוראות המקצת רשומותיהם אל הלנ

ל לפעול " ארכיון צהלממונה עהז המדינה את נהסמיך ג 1987-ב. ולפקח עליהם בתחום ניהול הרשומות
 .ביטחוןהת רכ בכל הנוגע למענציבבשמו לביצוע ההוראות של ה

 
סדירות בל "יון צהיהן לארכנן מעבירות את מסמכל אי"ידות צהחמי ציתמחשכ, קודמת נמצא הביקורתב
שרד ראש מיטחון בביחידות הפועלות בתחומי , כי מרבית האגפים במשרד הביטחון, עוד נמצא. ברציפותו

אינם , ופים נוספיםגטומית ואדה לאנרגיה הווע, מפעלי תעשייה ביטחוניים, במשרד הביטחון, הממשלה
ונמנעת , ייכים לגופים אלהשים הסמכמפים משום כך אין חוש. ל" לארכיון צהםיהכמסמת מעבירים כלל א

ת רבה למחקר ההיסטורי ולתחומי מחקר ועל חשיבבמהמעוניינים גישה לכמות עצומה של חומר ארכיוני 
 . אחרים

 
ו העניק לששכן הממונה על הארכיון לא מימש את הסמכות , שלא חל כל שיפור בתחום זה, להמעקב עב

 .זהגנ
 

על , חוקהל פי עשאף כי , 1998-וכן ב 1995-דינה בת גנז המ המדינה הביא לידיערשרד מבקמ
כמות , שלה ארכיוניהגנז לפקח על ניהול הרשומות במערכת הביטחון ולקלוט את החומר ה

,  אינם בפיקוחו-ם בכל שנה יפי תיקאל מאות –יטחון ת הבערך של מערכ-עצומה של מסמכים רבי
 .קולט אותם בארכיוןנו ים ואליהעל אינו מפקח "ה על ארכיון צהונמשהמר מאח
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 י המסמכיםלאיהול מנ

 י המסמכים ורישומואחסון מלא
 
, מדינההשרוב המסמכים המיועדים לשמירה לדורות משנותיה הראשונות של , קודמת עלהה ביקורתב
ום במכלי ק במ,רודהיאיכות ב יירנמ" שנות הצנע"שחלקן יוצרו ב, עטפות ניירבמל " בארכיון צהזקיםחומ

 . בארכיונים אחרים בארץ ובארכיונים רבים בעולםכמקובל , קרטון
 
 םאוי לקדר, עת משרד מבקר המדינהדל; תיקים 31,000-מכלים כלהועברו  1998שעד סוף , אצממעקב נב

ועל , אותיכ אוחסניםמספר התיקים האמור הוא רק שיעור קטן מהתיקים שאינם מאך , בברכה פעולה זו
 .תת האריזו להחיש את קצב החלפהארכיון

 
ו מאז בואין ודאות שכל התיקים שהתקבלו , שבארכיון אין עושים ספירות מלאי, קודמת עלה הביקורתב
,  מלאיתלא  ספירלכי , הודיעיון בדוח הביקורת נאמר שהממונה על הארכ. וסדו עדיין נמצאים ברשותויה

, ספור את התיקיםלרכיון האהתחיל  1993-וכי ב, ו אכן נמצאיםדפקו שהיםאי אפשר לבדוק אם כל התיק
 .אך לא המשיך בכך מחמת מחסור בכוח אדם

 . והארכיון לא עשה דבר בעניין זה, שספירת המלאי עדיין לא חודשה, העלמעקב הה
 
 קףהי ביםותנמ העברת התיקים ממעטפות למכלי קרטון וספירת המלאי שקצב,  הארכיון הודיעלעממונה ה

 .ארכיוןהימויות שנקבע בתכנית העבודה של בסדר הקדמד לרשות הארכיון וכוח האדם העו
 
-שליש מכופרטיהם של , ודלא הוקל 1969-1948תיקים מהשנים המיליון  2-ממיליון  1.4-ש, וד עלהע

 1996ם ימהלך השנבכי , ממונה על הארכיון הודיע ה.ויים או לא מלאיםגוקלדו היו שה תיקים ש600,000
 .1967-1948השנים לדת כל התיקים מק הםלשו ת1997-ו
 
, ושלמוההפרטים החסרים בתיקים שכבר הוקלדו לא , לה כי הקלדת התיקים לא הסתיימהעומעקב הב
. סטוריותיהשומות ר 70,000- כקלדו הו1998-הממונה על הארכיון מסר שב. גיאות ההקלדה לא תוקנושו

 . קלדויקים שטרם הותות המכמ-5% יצוין שכמות זו היא רק כ
 
 ם לגניזהיככנת מסמה
 
אלה הכמחצית המסמכים . והארכיון שומר את מסמכיהן כל עוד הם בשימוש, ל אין מגנזות"הצ יחידותל

, ועטהמחקרית ם המשחשיבות, משפטיים ואחרים, רפואיים,  תיקים אישיים-סמכי שלישות מהם 
ה ז מגנשמשמ הארכיון אינו .תם ולמסירתםפילשל, מםלרישו, רכיון יצר כלים נאותים לקבלתםאוה
ורם ביחידות קעטים שממוהופקדו בו רק מסמכים , מסמכים של היחידות האזרחיות של מערכת הביטחוןל

 .אלה
 
מר וביעור ח(נות הארכיונים י תקושלא ניתן לבערם לפ, ק מסמכים שאינם דרושים לשימוש עודחול פי הע

גנז המדינה . ינהד המגנזךבידם יש להפק, 1986-ו"מהתש, )קומיותמ התויורשארכיוני במוסדות המדינה וב
אך מן הראוי , ארכיון לגנזךבתיקים שהועל כן אין צורך להעביר את , ל כחלק מהגנזך"הכיר בארכיון צה

 .ל"יון צהרכהמופקדים בא המסמכיםושגם בגנזך יהיו רשימות מסודרות של התיקים 
 
 הוד הועלע. רשותוסמכים שב רשימות התיקים והמזך המדינה אתנ לגרשהארכיון לא העבי, העלמעקב הה

חון טשרד הבימל ואת הוראות "במעקב שמשרד הביטחון מחיל על מסמכים אלה את פקודת המטכ
ם הנקוטים יפי הכלללואינו פועל בעניין זה , המסדירות חשיפת מסמכים שהשימוש בהם לא הסתיים

 .בגנזך
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סודי ין מחדש ובאופן ת הארכיויש לארגן א,  שלדעתו,בקר המדינהמ להדינהמז נדיע ג הו1998סוף ב
 דל כל אחשיש לקבוע בצורה ברורה את התפקידים , לדעתו;  למגנזה ולארכיון-לקו לשני חלקים חול

 . הארכיוןלממונה עלשיהיו כפופים , וניהארכיולמנות אחראי לגניזה ואחראי לחומר , משני החלקים
 
 יםיוסדמאישיים ו יקדונותפ
 
ינה אמשמרת שלהגנז רשאי לקבל חומר ארכיוני פרטי ,  למשמרת ארכיונית בדבר מסירת חומרונפי התקל

מכים וחומר אחר סמ. משמרתהאם הגנז ובעל החומר המחזיק בו חתמו על הסכם בדבר תנאי , לצמיתות
ישרין או מ בםוריקשוה, ידםקכהן בתפלאשר חדלו , די מדינהוב של שרים ושל עותיהםשהוחזקו בלשכ

לפי החלטת הממשלה והוראות . מדינההם רכוש ה, הם כעובדי המדינה לתפקידיקיפין לפעולותיהם אובע
קצינים בכירים בשירות סדיר , ל" פי פקודת מטכלע. מדינההיש להפקיד מסמכים אלה בגנזך , ם"נש

 . להםיו מותרת רקל אהגישוה, סמכים אישיים כפיקדון אישי סגורמארכיון באים להפקיד שר ובמילואים
 
 ישר, משלהמובהם ראשי ,  אישיים של אישי ציבורתפיקדונו 103 היו בארכיון ת הקודמתקורבימועד הב

 כיונית חומר ארובפיקדונשבביקורת הקודמת נאמר  . אחדים מהמפקידים כבר נפטרו; לים"ביטחון ורמטכ
חוזים המפרטים מה א נחתמו לם ישייאה םמהמפקידי 35עם ; אך הוא לא הוצא מהם, נהרב השייך למדי

נמצאים בפיקדונות האישיים אינם הרשמיים ההמסמכים ; ר הארכיוני המצוי בפיקדונותיהםעשה בחומיי
 נחשפים לעיון הקהל על פי אמות המידה

 .שנקבעו לחשיפת מסמכיםם ההסדריו
 
 .שתואר בדוח הביקורתב א חל שינוי במצעלה שלמעקב הה
 
עובדי וחו בידי אנשי ציבור ינה שנלקהאמורים הם מסמכי מדי המסמכים כ, הנמדיהנז קבע ג 1997-ב
 הקבועים םהאיסוריושחלים על השימוש בו ההיתרים , ויש לנהוג בהם כבחומר השייך למדינה, ינהדמ

נוצר מצב , ל הרחבהמנע מהקנוהשימוש בהם , דיםליחיוכי מאחר שהגישה למסמכים אלה מוגבלת ; בחוק
המשפטי לממשלה בעניין  ל היועץיה אחרת ששבהעדר הנח,  הסבירהלת הארכיוןההנ. השל איפה ואיפ

, ולא תחשוף את המסמכים, בעל הפיקדון נחתם עםשהיא תקפיד לפעול לפי ההסכם , הפיקדונות האישיים
, כיון לפעול בהתאם להנחיות הגנזאר המדינה על הרבקמ רדשמלדעת . גם אם מקצתם מסמכים רשמיים

 .  דעתו את חוותולבקש, משלהממשפטי להמתו ליועץ זיובות פנאו ל
 
זרחיות אויתרתם של יחידות , ל"מחציתם של יחידות צה:  מוסדייםתפיקדונו 40ל נמצאים "ה צארכיוןב
יון עלפיהן הו, ל"בע בפקודות מטכל נק"פול בפיקדונות של יחידות צהיאופן הט. 7מערכת הביטחוןב

לתה עודמת הקהיקורת הב.  היחידה המפקידה בהסכמתה שלהותנמל "ה צותבמסמכים שהפקידו יחיד
משרד . טחוןיערכת הבמשלא נקבעו כל הנחיות לטיפול בפיקדונות שהפקידו היחידות האזרחיות של 

ות למתן אישור לעיון יידה כללמ  אמותשמן הראוי לקבוע, מבקר המדינה העיר להנהלת משרד הביטחון
במסגרת אמות מידה . ה ויחידהחידיידי כל ביין זה  ההחלטה בענתר איואין להשא, במסמכים שבפיקדונות

 .מסמכים האלה יש לקבוע את המועד שבו ייחשפו 

                                                      
, מוסדה, ל"רפא; קצין הביטחון, הראשי הצנזור , הראשיהמדען, ל משרד הביטחון"מנכ, הביטחון שכות שרל 7
, יןעיל מודיח, הפיקוד העליון רותימזכ; ל"לשכת הרמטכ; התעשייה הצבאית, תעשייה האוויריתה, כ"שבה
 מפקדת גייסות השריון ואחרים, מפקדת חיל הים, ירמפקדת חיל האוו, מיבצעים/ם"אג



 ל ומערכת הביטחון"ארכיון צה
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חשיפת המסמכים שבפיקדונות האישיים -שאי,  הארכיון מסר למשרד מבקר המדינהעלממונה ה
 ומרת החאפקידו יים רכי בל"צהשיחידות מטה וקציני , ם נועדה להבטיחלי לפי הנהלים המקוביםהמוסדיו

 הפקודות תמלואן  אבאה שנוהל זה נקבע משום שלא ניתן לאכוף עליהם וכי נר, םהארכיוני שברשות
ל טחון עומד להתקין נוהימשרד הבשעוד מסר . הקיימות בדבר הפקדת מסמכי המדינה שברשותם בארכיון

מערכת אזרחיות של  דותייחל שם וזרחייאות אישיים ומוסדיים של עובדים וניין הפקדת פיקדבענ
 .הביטחון

 
פקידו יל ויחידות מטה "הדרך שננקטה כדי להבטיח שקצינים בכירים בצה, בקר המדינה מרדת משדעל
אף ; קובח שרנדכל לפעול בעניין זה "ועל צה, אינה ראויה, רכיון המדינה מסמכי מדינה שברשותםאב

 .תפיקדונוה נוהל בעניין קיןת מואשהת משרד הביטחון נדרש להקפיד על הוראות החוק בע

 

יצור קשהארכיון לא מימש חלק ניכר מההחלטות שהתקבלו בעניין , דמת עלהקוהקורת ביב
 ישירה הל גיש"הצ היסטוריה של תתאפשרה למחלקהלא ;  שנה30-שנה ל 50-פת החיסיון מותק

ותו לפעי חומיתב; שונותה במסמכים בדרגות הסיווג וליפהטאף שהיא אמונה על , למסמכים
יהול החומר שברשותו והשירות נ, ביטחוןהוצר במערכת כיוני שנ ריכוז החומר האר-העיקריים 
 .יה לארכיון ממלכתיורמה הראל לא עלה בידי הארכיון להגיע -לחוקרים 

 
ה שע, חשיפההכי הממונה על הארכיון לא פעל לצירופם של היסטוריונים לצוות , הלעמעקב הה

ביצוע עבודת   עלחרותתרת ולא פעל ליצי, ותהחברה שביצעה אלדה ולמען המשך מסירת העב
הוקצה למעשה למימון , יםניסטוריוההתקציב שהועמד לרשות הארכיון לשכירת ; החשיפה

קים בחשיפה ובהרשאתה הוסיפו אמות סהעו; ל"הצבארכיון שדה פעילותה של מחלקת ביטחון 
ו פועל צוות העיקרון שלפיש, ששחממצאים עולה ההמ; וסמכתמלה שקבעה ועדה לאה ידמ

 עיקרון מנוגד לזה שלפיו הוא אמור -כים אלא אם אין ברירה מחשוף מסלא הוא של, ההחשיפ
כנדרש , א שגנז המדינה אינו מפקחד נמצעו. יים שהועלו בביקורת לא תוקנוווב הליקר; לפעול

 .וןטחבי הסמכי מערכתמעל , חוקב
 
  סבירמןז פרק קון הליקויים בתוךתי-שאי, יטחוןבד הר המדינה הודיע להנהלת משקרשרד מבמ

רה טשמשו למישהמסמכים הנשמרים בארכיון ימשיכו להיות חסויים ולא , עלול לגרום לכך
ל למניעת מצב וליו לפעעכי , ןחו המדינה למשרד הביטרעוד הודיע משרד מבק. שלשמה נועדו

 את המסמכים יספק להם כיוןרהא ו,טחון תיבחר את ההיסטוריונים הנראים להבי הכתשבו מער
פעילות זו עלולה לשבש את המחקר  משכה שלהשכן , ימנע את החומר מאחרים לנכון ושימצא

 ". מטעםההיסטורי"ההיסטורי ולהוביל לכתיבת 
 
 הוא רואהש, ןחות משרד ראש הממשלה ולהנהלת משרד הביטהלדינה הודיע להנ המרשרד מבקמ

רות ניהוליות גצירת מסיי מן הראוי לשקול וכ, ח הביקורתו בדובחומרה רבה את הליקויים שהועל
 .ביטחוןהל ולארכיון היסטורי למערכת "וארגוניות נפרדות למגנזה לצה

 




