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 1מספר בקשה: 

 סיגלית מצא שופטתה כבוד בפני 
 

 
 המבקשת:

 
 מדינת ישראל

 
 נגד

 
 מרדכי אלון המשיב:

 
 
 
 

 
 החלטה

 
 

מי מטעמו במעמד צד אחד, האוסר על המשיב ו/או  ,בפניי בקשה למתן צו מניעה ארעי .1

ל באזור כפר בית המכירות "פעם שלישית" למכור את טופס ההסדר בין מפקד כוחות צה" ו/או 

)יעקב וינירסקי, לימים כוחות האצ"ל באזור כפר ויתקין  דמפקלבין )אל"מ דן אפשטיין( ויתקין 

במכירה פומבית הצפויה להיערך ביום  (ר")להלן: "טופס ההסד 44.1.1.22מיום יעקב מרידור( 

צו המורה למשיב להעביר את טופס . עוד עותרת המבקשת כי יינתן 11:.1שעה  .2.14.411

על מנת לוודא כי המדובר במסמך מקורי,  ,ההסדר לבדיקה מטעם צוות מקצועי מטעם המבקשת

 המשיב באתר בית המכירות.כהצהרת 

 ות.הבקשה הובאה בפניי במסגרת תורנ .4

 לאחר עיון בבקשה על נספחיה, אני נעתרת לבקשה בחלקה. .3

-לחוק הארכיונים, תשט"ו 1טופס ההסדר הנו "חומר ארכיוני", כהגדרת המונח בסעיף  .2

עניין לחקר העבר, העם, המדינה או ", בהיותו מסמך שיש בו )להלן: "חוק הארכיונים"( 1.11

, )מפקד כוחות צה"ל ומפקד האצ"ל( הצדדים לווזהות )פרשת אלטלנה( נוכח תוכנו . ...." החברה

)א( לחוק 2. לעניין זה קובע סעיף מדובר במסמך שיש להפקיד בגנזך המדינה לא מן הנמנע כי

הארכיונים כי "בגנזך יופקד כל חומר ארכיוני של מוסדות ממלכתיים שקדמו להקמת מדינת 

ו של רשות מקומית שנפסק קיומם ואין ישראל, וכל חומר ארכיוני של מוסד ממוסדות המדינה א
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מוסד אחר יורש את מקומם, וכל חומר אחר של מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית 

לעניין זה ראו, בין השאר, פסק הדין  שאינו צריך שימוש עוד ושלא ניתן לבערו לפי התקנות ....". 

(, שם נקבע כי טיוטות מגילת .41.1.411) מדינת ישראל נגד דניאל יוסף בעהם 2343/18בע"א 

ידי בעהם מטעם מוסדות המדינה שבדרך, ולפיכך כל הזכויות במסמכים הן -העצמאות נכתבו על

 הבקשה עילה לכאורה.משכך, מגלה של המדינה ומקומן בגנזך המדינה. 

הצעת טופס ההסדר למכירה פומבית.  על .1.14.411לטענת המבקשת נודע לה רק ביום  .1

ידי תושב חוץ, קיים חשש -עוד טוענת המבקשת כי נוכח הצעה שניתנה לרכישת טופס ההסדר על

ברי לחוק הארכיונים.  11כי טופס ההסדר יוצא אל מחוץ לגבולות המדינה, בניגוד להוראות סעיף 

זך המדינה. מנגד, כל נזק כי לו יימכר טופס ההסדר יהיה קשה עד בלתי אפשרי להפקידו בגנ

 בנסיבות אלה, אףהנו נזק כספי הניתן להטבה. המבוקש שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הסעד 

 .מבקשתה מאזן הנוחות נוטה לטובת

בית המכירות מי מטעמו ו/או האוסר על המשיב ו/או ארעי ניתן בזאת צו אשר על כן,  .1

בין מפקד כוחות צה"ל באזור  44.1.1.22שנכרת ביום "פעם שלישית" למכור את טופס ההסדר 

 ל באזור כפר ויתקין.כוחות האצ" לבין מפקדכפר ויתקין 

 החלטה אחרת.מתן צו זה יעמוד בתוקפו עד ל .8

 .14:11שעה  .1.14.411עד יום המבקשת תמציא בקשתה וכן החלטה זו למשיב  .2

 ..14.14.411לבקשה עד יום  תוהמשיב רשאי להגיש תגוב ..

 .12:31שעה  .11.14.411ביום אני קובעת את הבקשה לדיון במעמד הצדדים  .11

ידי צוות -על בדיקהככל והמשיב מסכים למסור את טופס ההסדר לידי המבקשת לשם  .11

 , יעשה כן לאלתר.מקצועי מטעמה

 .אזרחי –המזכירות תשלח החלטה זו לפרקליטות מחוז חיפה 

 

 , בהעדר הצדדים..411דצמבר  13, ה' כסלו תש"פהיום,  ניתנה
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