
 נוסח לפרסום -עיקרי הנוהל הארגוני  :הנדון

להלן: ) 2010-המופקד בגנזך(, התש"ע )ה( לתקנות הארכיונים )עיון בחומר ארכיוני8תקנה  .1

כי המפקיד יכין, בהתייעצות עם הגנז, נוהל מיוחד לחשיפת חומר ארכיוני קובעת,  "(התקנות"

 .שנה 50מסוים, בחלוף 

 

)ה( לתקנות, בין המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים 8מטרת הנוהל שגובש בהתאם לסעיף  .2

"( לבין הגנז היא להסדיר את אופן חשיפתו של "חומר מוגבל" המצוי המוסד)להלן: "

 ., לפי העקרונות הקבועים בתקנות90 -שנה ועד ל 50המוסד בחלוף  בארכיוני

 

פרטי המידע  המבקש לעיין בחומר מוגבל, יגיש לגנז המדינה בקשה בכתב ויפרט בה את .3

 .המבוקש לעיון

 

או במסגרת בחינת חשיפת חומר ארכיוני  במסגרת בחינת בקשת המבקש לעיון בחומר מוגבל, .4

קיומו של חשש לפגיעה בביטחון המדינה,  ייבחנו השיקולים הבאים: )ה(,8מסוים לפי תקנה 

מו של חשש בשלומו של אדם, קיו בביטחונו או או לפגיעה ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור

לפגיעה בפרטיות וצנעת הפרט של אדם, קיומו של חשש לפגיעה ממשית בערכו של סוד מסחרי 

או סוד מקצועי בעל ערך כלכלי או קיומו של חשש לפגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי 

  או כלכלי הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם.

 

אין מניעה לחשיפת החומרים הארכיונים בכפוף לשיקולים המוזכרים  לאחר מכן ובהינתן כי .5

י והציבורי בחומר לעיל, יישקלו, בין השאר, השיקולים הבאים: העניין ההיסטורי, המחקר

משך  במקרה של בקשת מבקש; – עניינו האישי של המבקש בחומר זה ,שחשיפתו התבקשה

קיומה של ן זה לבין תקופת ההגבלה; הזמן שחלף ממועד יצירת החומר והיחס בין פרק זמ

יכולת סבירה של המוסד, במשאבים העומדים לרשותו, לאתר את החומר המבוקש ולבחון את 

 .ת לחשיפתוהאפשרו

 

פרט לבקשות המוגשות על ידי הציבור לעיון ב"חומר מוגבל", גנז המדינה, כמי שמופקד על  .6

האינטרס הציבורי, יוכל לפנות בבקשות מנומקות למוסד לצורך חשיפת "חומר מוגבל" מסוים, 

 לעיל.  4-5ואלו תיבחנה בהתאם לשיקולים המפורטים בסעיפים 

 

מוסד יפעל, ככל הניתן, באופן יזום לפרסום בנוסף, ובהתאם לשיקולים המפורטים לעיל, ה .7

פרשיות או מסמכים. לצורך כך, תיערך במוסד, אחת לשנה, בחינה לגבי האפשרות  ,סקירות

 לחשיפת מידע כאמור.

 

חומר מוגבל ייחשף באופן מלא או חלקי, בהתאם לבחינה שתיערך בהתחשב בשיקולים  .8

 לעיל. 4-5המפורטים בסעיפים 

 געים להחלטה בבקשה לחשיפת חומר, יחולו ההוראות הקבועות בתקנות. לעניין המועדים הנו .9


