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פרק שלושה עשר: ביטחון  המידע במלחמה

כללי

ניתן לבחון את הנושא של ביטחון המידע בכמה מסגרות דיון.  בתחום זה ניכרת בולטות  1 .

המידע  לחופש  והזכות  חופש-הביטוי  כי  כלל  בדרך  לחשוב  נהוג  הזכויות.   לשיח  רבה 

מגבילים מאד את  היכולת של חברה דמוקרטית לשמור על ביטחון המידע,  אולם, דימוי 

זה אינו מדויק. גם במסגרת שיח זכויות ניתן לבסס טיעונים כבדי משקל לטובת שמירה 

קפדנית על ביטחון מידע, הבאה למנוע פגיעה בביטחון המדינה. 

בהקשר זה - קובע חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו1 כי כל אדם זכאי להגנה על חייו, על. 2 
גופו ועל כבודו, וכי אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.  חוק 
ואף  זכויותיה  נגזרות  ולביטחון  לחיים  אנשים  של  מזכויותיהם  המדינה.  על  גם  חל  זה 
חובותיה של המדינה לפעול, על מנת להגן עליהם.  זכויות וחובות אלה של המדינה ושל 
הפרטים מהוות משקל-נגד חשוב גם לזכויות חשובות אחרות, כמו חופש הביטוי והזכות 

לחופש המידע. 

וחברה. 3  מדינה  לכל  כי  מקובל  הפרט,  כלפי  המדינה  של  וחובות  הפרט  לזכויות  מעבר 
תושביה  ועל  עצמה  על  להגן  כמעט-מוחלטת  חובה  וגם  בסיסית  זכות  יש  כקולקטיב 
מפני אויביה וחורשי רעתה. מצבה הגיאו-אסטרטגי של מדינת ישראל הוא יותר בעייתי 
מבחינה זו משל מרבית מדינות העולם, לכן גם המשקל שיש לתת לזכות הבסיסית הזו, 

במסגרת מכלול הזכויות והחובות המתנגשות זו בזו, הוא גדול יותר.

)וגם במדינות בעלות משטר אחר(, חלה חובה על. 4  מעצם מהותו של המשטר הדמוקרטי 
המדינה לקבוע הסדרים נאותים שייתנו לאדם המצוי בתוכה הגנה אפקטיבית בפני סכנות 
על  ביטחוני.  איום  כולל  איום,  כל  כלפי  היא  להגנה  זו של אדם  זכותו  עליו.  המאיימות 
המדינה לנקוט באמצעי הגנה בפני אויביה, בין אלו המצויים בתוכה ובין אלו המאיימים 
עליה מחוצה לה, כדי להגן על עצמה ועל אזרחיה. זהו תפקיד בסיסי של המדינה על כל 
רשויותיה, כולל שלוחותיהן ובעלי התפקידים השונים שבהן, זהו גם התפקיד המוטל על 
צבא הגנה לישראל, ששמו מעיד על יעדו: להגן על המדינה על ערכיה, אזרחיה  ותושביה 

מפני אויביה.

לא יהיו רבים בציבור הישראלי שיחלקו על כך כי הסכנה העיקרית המאיימת על ישראל. 5 
היא הסכנה מאויביה החיצוניים, )מבלי להפחית מחשיבותן של סכנות אפשריות מבפנים(, 
אלא שרבים סבורים כי עדיף לנהל את המחשבה ואת השיח בנושאים אלה לא מתוך שיח 

1 סעיפים  2, 4. 
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התפקידים  על  ושיח  מחשבה  במסגרת  בעיקר  או  גם  אלא  בעיקר,  או  בלבד  זכויות  של 
והאינטרסים של המדינה ושל הפרטים החברים בה.  זכויות, אחרי הכל, הן צורה מיוחדת 
של הגנה על אינטרסים כאלה, שניתן להן משקל מיוחד על רקע חשיבותן, והנטייה של 
ם את הדיון החשוב בדבר סודיות וגילוי של עניינים הקשורים  השלטון לפגוע בהן.  אנו ְנַקיֵּ
לביטחון המדינה במסגרת המתמקדת בתפקידים ובאינטרסים העומדים ביסוד התביעות 

המנוגדות, ונעבור לדון בזכויות במקום שהדבר מתבקש על פי הקשר הדברים.  

 : נתחיל משתי חזקות )פרזומפציות( חשובות, הנוגעות לנושאים של פרסום מול סודיות. 6

החברה  של  והאינטרס  לאחרים,  בידו  שיש  מידע  להעביר  אדם  של  האינטרס  ראשית, 

בכך שתהיה חירות מלאה להעביר מידע כזה לאחרים, יוצרים פרזומפציה חזקה לטובת 

הסדר המתיר לאדם להעביר את המידע או לפרסמו. זו החזקה העומדת בבסיס החשיבות 

הגדולה של הזכות לחופש הביטוי.

לצורכי  המדינה,  ברשויות  נעשה  מה  לדעת   הציבור  ושל  פרטים  של  האינטרס  שנית, 

והעברתו  יעילה על פעולותיה של הרשות,  ולצורך בקרה  שמירה על האינטרסים שלהם 

לאחרים, יוצר פרזומפציה חזקה לטובת הסדר המטיל חובה על הרשות המחזיקה מידע 

הנוגע לענייני הציבור למסור את המידע. זו החזקה העומדת בבסיס זכות הציבור לדעת 

או הזכות לחופש המידע. 

למרות עוצמתן של החזקות והזכויות האלה, יש מקרים לא מעטים בהם החזקות ניתנות  7 .

סירוב שלה למסור  הן  ומוצדקים המבססים  אינטרסים חשובים  יש  ולמדינה  לסתירה, 

מידע, הן פעולה שלה למנוע השגתו או גילויו, והן פעולה מטעמה למנוע או לענוש פרסום 

של מידע שיש אינטרסים חשובים, של פרטים ושל המדינה עצמה, שלא יפורסם.

לכל מדינה יש עניינים אשר עליה למנוע את חשיפתם לעין הציבור ולעין גורמים אחרים.  8 .

כאלה הם עניינים הקשורים בביטחונה,  בכלכלתה, ביחסי החוץ שלה, בתהליכי קבלת 

את  מגדירה  מדינה  כל  ועוד.  והמדע   הטכנולוגיה  מתחומי  נושאים  שלה,  ההחלטות 

מאחרים  או  שלה,  מהמתחרות  או  מאויביה,  למנוע  במטרה  שלה,  הסודיים  העניינים 

)כולל יריבים(, לאתר את נקודות החולשה או החוזק  שלה  בעניינים אלה, לעשות שימוש 

בענייני  מדובר  כאשר  פעולותיה.  את  לסכל  יכולות  לפתח  או  פיתחה,  שהיא  באמצעים 

ביטחון המדינה, הכוונה היא למנוע זליגת מידע לאויבי המדינה ולגורמים אחרים, שעלול 

לסייע להם במאבקים שהם מנהלים נגד המדינה, או להשפיע בצורה לא רצויה על יחסם 

אליה.2 

נוקטים, או אמורים לנקוט, למטרה האמורה,  גורמי המדינה  במסגרת האמצעים אשר  9 .

לעניינים  כללי  שם   - המדינה"  "סודות  על  לשמור  המיועדים  האמצעים  גם  מצויים  

2 לא נתייחס כאן לנושאים נוספים הכרוכים בהבטחת מידע, כולל שיקולים כלכליים, טכנולוגיים ומדיניים, שלא 

ביחס  לאויבים ולאויבים בכוח.
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שסודיותם נדרשת - על מנת לשמר את יכולתה של המדינה להגן על האינטרסים החיוניים 

שלה ושל אזרחיה ותושביה.

ניתן אפוא לראות את אבטחת המידע הסודי, בין השאר, כשלוחה של זכות האזרח לחיים,  10 .

לרווחה ולחופש מפחד, שכן, כאמור, היא נועדה, בין השאר, להגן על חיי האדם במדינה, 

ועל עתיד המדינה, מפני אויביה.

בין הוראות סודיות שנועדו לשמירה על ביטחון המדינה  חשוב להבחין בהקשרים אלה  11 .

האלימה   הפעילות  במישור  בה,  הנלחמים  אויביה  מפני  המדינה  )ביטחון  הצר  במובן 

ביטחון  על  לשמור  שנועדו  הוראות  בין  הביטחון(,  ובתחושת  הציבורי  בסדר  והפגיעה 

המדינה במובן הרחב )יכולתה של המדינה לתפקד בצורה יעילה, לקדם את ערכיה ולשמר 

חוסן כלכלי וחברתי(, ובין הוראות שנועדו לשמור ולהגן על אינטרסים אחרים, שאין להם 

פרסום העלול  למנוע  יש טעמים מוצדקים  מובן, אולם  ביטחון המדינה בשום  עם  קשר 

לפגוע בהם )כגון שם טוב, פרטיות או אף סודות מסחריים פרטיים(.  

21. נתרכז בדרך כלל בביטחון מידע, שהקשר בינו ובין הפגיעה בביטחון המדינה הוא מיידי 

וישיר.

זה  נושא  נבחן  בטרם  אולם   , במלחמה. 13 המידע  ביטחון  בנושא  יעסוק   הפרק  של  עיקרו 

לעומקו, וכרקע לו, נבחן את נושא ביטחון המידע בשגרה הלא-מלחמתית, תוך התמקדות 

באותם מרכיבים שנודעת להם משמעות להמשך.  לכך יוקדש החלק הראשון של הפרק. 

אבטחת  בנושא  הרלוונטיים   הגורמים  כל  של  בתפקודם  נדון  זה  פרק  של  השני. 14  בחלק 

המידע במלחמת לבנון השנייה. בתוך זה נעסוק בתפקידה של התקשורת בכלל,  ובדרכי 

ורצונה הטבעי של  חופש הביטוי  בין  נמנע  והבלתי  ובעימות התמידי  פעולתה במלחמה, 

באבטחת  המדינה  של  הקיומי  הצורך   לבין  האפשר,  ככל  רב,  מידע  לספק  התקשורת 

המידע הסודי כדי שלא יגיע לאויב.

בחלק השלישי. 15 נביא את  המסקנות וההמלצות שלנו.

נקדים את המאוחר ונאמר כי היו בציבור טענות קשות כלפי התקשורת במלחמה.  אנו  16 .

נעסוק רק באותו היבט של עבודת התקשורת הקשור לפרסום מידע שפרסומו עלול לפגוע 

שלדעת  מידע  פרסמה  כי  לעובדה  נגעו  התקשורת  כלפי  רבות  טענות  המדינה.  בביטחון 

נגע לאופן  לפגוע במורל הציבור.  חלק אחר מהביקורת הציבורית  עלול  המבקרים היה 

שבו השמיעה התקשורת דעות לגבי המלחמה, הן לגבי נטייה של תת-ביקורתיות, הן לגבי 

עמדות.  של  מוסברת  ובלתי  מהירה  החלפה  על  טענות  והן  עודף-ביקורתיות,  של  נטייה 

נושא זה חשוב ביותר להערכת פעולתה הכוללת של התקשורת במלחמה וגם לסוגיות של 

חוסן חברתי ואתוס חברתי, אולם אין אנו רואים אותו כחלק מהדיון בביטחון מידע. 



פרק שלושה עשר • ביטחון המידע במלחמה                    

     434

חלק ראשון: ביטחון מידע שלא בתקופת חירום או מלחמה

סודות מדינה, חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת

1. "מידע סודי"

מושג מפתח בדיון שלנו הוא התיאור של מידע המשמש בסיס לאפיונו כמידע סודי, מידע  17 .

שפרסומו אסור, ומידע שגילויו עלול לפגוע באינטרסים חשובים. בעוד שיש הסכמה כי 

מותר למדינה לפעול למניעת גילויים של "סודות",  יכול להיות וגם קיים למעשה ויכוח 

"סוד"  אכן  הוא  פרסומו,  את  למנוע  מעדיפה  או  רוצה  שהמדינה  מה  כל  האם  בשאלה 

שמותר למנוע את גילויו.3 

אלא  וכדומה,   פרשנויות  אמונות,  מדעות,  להבדיל  ב"מידע",  עוסקים  אנו  שלנו  בדיון  18 .

שההבחנה אינה תמיד חדה.4  כך, למשל, העובדה כי אדם מסוים מחזיק בדעה מסוימת 

היא מידע, למרות שהמידע עוסק בדעה.  

אולי,  תהיה,  ראשונית  פונקציונלית  הגדרה    ? סודי. 19 מידע  הוא  מה  היא:  המפתח  שאלת 

זו  ובהסתברות  חומרה  במידת  נזק,  לגרום  עלול  שפרסומו  מידע  הוא  סודי"  "מידע  כי 

ומכיוון  המידע,  מגילוי  לנבוע  העלולה  בתוצאה  למעשה,  מתרכז,  כזה  אפיון  אחרת.  או 

שהתוצאה היא גרועה - הקביעה כי המידע הוא סודי היא שוות-ערך לקביעה כי הוא צריך 

להיות סודי.

לאפיון זה יש יתרון, שהוא קושר את הסודיות לתוצאה אפשרית. 20 של הגילוי, ובכך מרמז 

על הטעם לקבוע את המידע כסודי. אפיון כזה מאפשר, לכן, בחינה "עניינית" אם אכן 

המידע הוא סודי. אלא שבהקשרים שבהם רוצים להגן על סודיות, לא תמיד קל להסתמך 

על אפיון כזה, שכן סביר כי תהיה מחלוקת לגבי התוצאה, או לגבי אפיונה של התוצאה 

כ"נזק", ובוודאי לגבי הסתברות אירועה של התוצאה.  מערכת הרוצה לשמור על "סודות" 

של  במחלוקת,  שנוי  ופחות  יותר  קל  זיהוי  שמאפשרת  בדרך  סודי  מידע  להגדיר  חייבת 

מידע  שלפיהם  נזק  מידות  ושל  נזק  של  להסתברות  מבחנים  לקבוע  וכן  הזה,  המידע 

במחלוקת,  שנוי  ולא  וכמעט  לעין  בולט  סודי  מידע  של  היותו  לפעמים  כ"סודי".  מוגדר 

אך במקרים אחרים התוצאות הצפויות הן עמומות ומשמעותן שנויה במחלוקת. לכן כל 

3 אנו משתמשים במושג "מדינה" כמכלול, אך הכוונה לגופים הפועלים מטעם המדינה בנושאים הנידונים. חשוב 

לציין זאת, שיכולים להתקיים, וגם קיימים למעשה, חילוקי דעות בין גופי ממשל שונים בנושאי הבטחת מידע, 
כפי שנציין לפי הצורך.

4 אנו ערים לבעייתיות במושג "מידע". אנו עוסקים כאן במובן הרווח והצר של המושג "מידע", ויש להבינו לאור 

הקשרו של הדיון.
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קביעה של מידע כסודי מחייב קביעה מראש מי הוא ששיקול דעתו הוא המכריע, בכפוף 

לתהליכי בחינה וערעור, שגם אותם יש לקבוע מראש.

כל מידע שהוגדר ככזה  בחוקים - אנו מוצאים בדרך כלל הגדרה לפיה "מידע סודי" הוא . 21

רק  היא  ולעתים  פונקציונלית,  עצמה  היא  בחוק  ההגדרה  לעתים  מכוחה.  או  בחקיקה 

מפנה למנגנון שקבע - בסמכות - כי מידע מסוים הוא סודי. 

הנה, למשל,  סעיף 113 )ד( לחוק העונשין, התשל"ז -  1977 מגדיר כך:

1( “"ידיעה סודית" - ידיעה אשר ביטחון המדינה מחייב לשמרה בסוד, או ידיעה 

הנוגעת לסוג עניינים שהממשלה, באישור ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, הכריזה 

בצו שפורסם ברשומות כי הם עניינים סודיים;

ידיעה אשר תוכנה, צורתה, סדרי החזקתה, מקורה או נסיבות קבלתה, מעידים  2 )

על החובה לשמרה בסוד, חזקה היא כי ביטחון המדינה מחייב לשמרה בסוד, 

אלא אם כן הוכח אחרת.“

ואכן,  סודיות.  להצדיק  יכולים  המדינה  לביטחון  פרט  אחרים  אינטרסים  גם  כאמור,  22 .

חוקים שונים קובעים במפורש מה נחשב  "מידע סודי"  או "מידע שאין לגלותו", וכיצד 

מונעים את חשיפתו.5 

ראוי להדגיש כי "מידע סודי" אינו רק מידע שבשל תוכנו המיוחד. 23 עלול גילויו לגרום נזק 

ישיר לביטחון המדינה, או להיות גילוי של סוד מדינה מטיפוס מסוים. "מידע סודי" הוא 

בנזק  הקשורים  טעמים  אינם  האיסור  טעמי  אם  גם  גילויו,  על  אוסר  שהחוק  מידע  כל 

העלול להיגרם בשל גילויו לביטחון המדינה או ליחסי החוץ שלה. כך, למשל, מידע העוסק 

סודי,  מידע  הוא  הצבא,  בגופי  או  בקבינט-המדיני-ביטחוני  החלטות  קבלת  בתהליכי 

מעצם היותו מידע שנוצר בתהליכי דיון והחלטה, שהם, מטבע הדברים, חסויים. כך אף 

לגבי חלקי מידע המועברים בדיונים כאלה שאין בהם, מצד תוכנם, סודיות מיוחדת. כך 

בגופי  העבודה  יחסי  על  להשפיע  העלולים  עניינים  או  פנימיות  תוכניות  לגבי  גם  לעתים 

הצר  במובן  מדינה  סודות  של  גילויים  במניעת  מיוחדת  חשיבות  ישנה  כי  מובן  מדינה. 

והחמור שלהם, אולם חשיבות המניעה של גילוי מידע אינה מוגבלת אך לסוגי מידע כזה.  

5 נביא כמה דוגמאות, מני רבות:

מידע אישי יכול להיחשב כ"מידע שאסור לפרסמו". חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 קובע  בסעיף 1( 1) 
איסור פגיעה בפרטיות של הזולת ללא הסכמתו. פגיעה בפרטיות - לפי סעיף 2 - היא,  בין השאר, שימוש 

בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה.
את ההגנה על מידע אישי מפני חשיפה בלתי מותרת אנו מוצאים  בראש ובראשונה בחוק יסוד: כבוד האדם 

וחירותו.
 . מידע עסקי - מסחרי הוא לעתים מידע סודי, ומה שמגן עליו הוא חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999( 2)

 . מידע  רפואי סודי  מוגן, בין היתר, על ידי חוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996( 3)
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החשיבות של היכולת לקיים תהליכים סדורים של דיון ושל החלטה, ללא חשש כי מידע 

הקשור לדיונים אלה יפורסם, אף היא קשורה לעתים לחוסן של החברה ואף לביטחונה. 

בצורה  להגדיר  אפשר  אי  רבים, . 24 בחוקים  המופיע  המדינה",   "ביטחון  הביטוי  את  גם 

שיכולים  פרמטרים,   ולפי  הקשרו,  לפי  פרטנית,  אותו  לבחון  יש  אלא  וכללית,  פשוטה 

יכול להיחשב במועד מסוים או באירוע מיוחד  עניין פלוני  להיות שונים  מעניין לעניין. 

כעניין של "ביטחון המדינה", ואילו במועד אחר, בנסיבות אחרות הוא לא ייתפס ככזה.  

ישנם הקשרים שתמיד ייראו כעניין של "ביטחון המדינה", כגון פרסום מידע על פיתוח 

של אמל"ח )אמצעי לחימה( חדש, אולם לגבי מידע הנוגע לדיונים ולהחלטות על צמצום 

מצבת הכוחות בצה"ל, למשל, יש שיראו בגילוי המידע פגיעה בביטחון המדינה, ויש שלא 

יכללו אותו בקטגוריה זו – וטעמם עמם. 

בנוסף, הגדרות אלה אינן כוללות, בדרך כלל, התייחסות לחומרת התוצאה הנדרשת על. 25 
מנת שמידע ייחשב כסודי, או להסתברות של אירוע הנזק.  

תשובה  מספק  תמיד  שאינו  ובוודאי  שונות  להערכות  כפוף  כ"סודי"  חומר  של  הזיהוי  26 .

מלאה לשאלה אם פרסומו אסור, או אם הימנעות מגילויו מותרת.  לעתים, מי שאמור 

לקבל את ההחלטה - והביקורת השיפוטית עליו - יצטרכו לפתח אמות מידה נוספות, על 

מנת לתת תשובה מלאה כזו – שגם היא תהייה קשורה לנושא ממשי העומד לדיון, שקשה 

להכלילו וליישמו כאילו-אוטומטית על מקרים אחרים.6  

מצד שני, החוק בדרך כלל קובע איסור פרסום של חומר "סודי", בלי להתחשב בשאלת  27 .

נחוץ למען  זה אכן  חומרת הנזק שייגרם בשל פרסומו, או בהסתברות של אירועו. דבר 

קשר  בלי  נהלים,  ועל  תהליכים  על  להגן  מנת  על  גם  לעתים  נחוץ  והוא  הדין,  בהירות 

לשאלת תוכן המידע שהוזכר בהם, אלא שהוא עלול לעורר שאלות קשות של איזון בין 

במקרים  המידע.   בגילוי  התומכים  אינטרסים  ובין  בסודיות  התומכים  האינטרסים 

כאלה חשוב מאוד לבחון את הדרך בה קיבל בעל הסמכות הראשונית את החלטתו, ואת 

שיקוליהן של הרשויות העורכות עליו ביקורת, אם אלה  בתי המשפט ואם אלה רשויות 

אחרות.7 

במשפט הישראלי ישנן הוראות חוק רבות המטילות איסורי פרסום, במכלול הקשרים.  28 .

היו  זה לא  חשוב להדגיש זאת שכן, קיבלנו את הרושם שרבים מבין העוסקים בתחום 

6 נשוב לעניין זה כאשר נעסוק באיזונים, בהמשך.   

7 נשוב לשאלות מרכזיות אלה בהמשך. 
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מודעים לכך שיש קשת שלמה של חוקים שהפכו מסירת מידע סודי, בהקשרים שונים, 

לעבירה פלילית, שהיא - במקרים מסוימים - חמורה למדי.8 

"ביטחון המדינה" במובן הצר ובמובן הרחב2. 

אמרנו כי יש להבחין בין מידע שגילויו עלול לגרום נזק לביטחון המדינה במובן הצר, לבין. 29 
מידע שפרסומו עלול לגרום נזק לאינטרסים אחרים, היכולים להיות כלולים ב"ביטחון 
זו חשובה לענייננו, שכן ההסכמה הרחבה הקיימת  יותר.  הבחנה  המדינה" במובן רחב 
או  לגילוי  זכויות  או  אינטרסים  פני  על  הצר,  במובן  המדינה  ביטחון  של  עדיפותו  לגבי 

לפרסום, נחלשת ככל שמשתמשים בביטוי "ביטחון המדינה" במובנים רחבים יותר.

יחסי החוץ שלה,  גם היבטים של  "ביטחון המדינה"  כוללים תחת  כי לעתים  כבר  ציינו  30 .

או של יכולת ההתנהלות הכללית שלה, וכן את הדיון וקבלת ההחלטות בענייני ביטחון 

"ביטחון  של  הפרישה  היקף  לגבי  המחלוקת  לעתים  אולם  אחרים,  מדיניים  עניינים  או 

המדינה" עמוקה אף יותר.

הוא  ביותר. 31  הצר  במובן  המדינה  ביטחון  על  ההגנה  של  מרכזי  שהיבט  מוסכם  כי  נראה 

חיזוק יכולתה של ישראל לנצח את אויביה, והחלשת יכולתם לפגוע בה. כך בדרך כלל, 

וכך בוודאי בזמן מלחמה. אולם יכולות של המדינה ושל אויביה אינן רק עניין של גודל 

אבל  יותר,  "רכים"  מרכיבים  גם  כוללים  הם  והיערכותם.  ציודם  מיקומם,  הכוחות, 

אופן  פנימיות,  ומחלוקות  ְסֵפקֹות  נחישות,  עמידה,  כוח  מוָרל,  כמו  פחות,  לא  חיוניים 

והצבאי.   המדיני  בדרג  ההחלטות  מקבלי  על  ולחצים  שנגרמו  האבידות  בהיקף  הטיפול 

אלה חשובים הן ליכולתה של המדינה והחברה עצמה לנצח, והן למידה בה מכיר האויב 

נקודות תורפה בחברה שלנו, אותן הוא יכול לנצל לצרכיו. 

בעוד שיש הסכמה מלאה כי אין זה ראוי שיהיה פרסום בזמן אמת של היערכות כוחות  32 .

)והיו גם פרסומים כאלה בישראל  וכוונתם לפעול בצורה מסוימת במקום מסוים  צבא, 

התקשורת  טיפול  כמו  שאלות  לגבי  גדולה  מחלוקת  יש  שנראה(,   כפי  המלחמה,  בזמן 

בהיקף האבידות, והיקף הזמן המוקדש להן, כמו גם דיון של פרשנים צבאיים במהלכי 

מבקרי  עמדות  של  אוהדים,  ואף  דיווחים,  תיאורים  וכן  עליהם,  וביקורת  הלחימה 

הממשלה ומדיניותה ומהלכיה.9 

אלה פרסומים העלולים לסייע לאויב במלחמתו בנו.  במובן זה, הם עונים לתיאור של  33 .

מניעת  את  מצדיק  אינו  שיהיה,  ככל  חשוב  זה,  שטעם  אלא  סודי.  להיות  שצריך  מידע 

8 נשוב לנושא זה בהמשך, כאשר נדון בכללים הקיימים לעזרתם של הגופים המופקדים על ביטחון המידע, בבואם 

למלא את תפקידם החשוב.  
9 כאמור בסעיף 16 לעיל, אנו לא נעסוק בחלק מנושאים אלו.
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לנושא  טבעי  מעבר  מהווה  זו  נקודה  לכן  כזה.  פרסום  על  שתכביד  פעולה  או  פרסומם, 

הבא: איזונים בין ההגנה על ביטחון המדינה, באמצעות הגבלות פרסום של מידע סודי, 

לבין שיקולים נוגדים, הקשורים באינטרסים ובזכויות לפרסום מידע וגילויו. 

איזונים 3 .

ביטחון המדינה מחייב  כי  למדינתו, מסכימים  וכל אזרח הנאמן  גורמי התקשורת,  כל   34 .

שמירת סודותיה, כאשר גילוים עלול לגרום נזק לביטחון המדינה או לשלום תושביה. 

אין להתעלם מכך שמול האינטרס למנוע חשיפה של סודות מדינה, מצויות זכויות אזרח  35 .

אפוא  נוצרים  חזיתית.  בו  מתנגשים  שלעתים  אחרים,  חשובים  ואינטרסים  חשובות 

כדי  בקיצור,  הזה  בדיון  נעסוק  המנוגדים.  האינטרסים  בין  איזונים  המחייבים  ניגודים 

לספק מסגרת שבתוכה נמקד בהמשך את הדיון במלחמת לבנון השנייה.

יכולתה של המדינה להגן על תושביה מפני איום חיצוני מחייבת, כאמור, הקפדה על כך  36 .

שסודות מדינה לא יפלו בידי האויב, ולא יסייעו לו במלחמתו במדינה.  מקום שמדובר 

במלחמתו  ממשית  לו  מסייעת  ספק  ללא  האויב  בידי  נפילתם  וכאשר  ממש,  ב"סודות" 

במדינה -  אין ויכוח. כך, כאמור, לגבי יכולת חדשה של הצבא, או אמל"ח חדש, או פרטיה 

של תכנית מבצעית.

מצד שני, כאשר ישראל יוצאת לפעולה צבאית או למלחמה, ועושה שימוש בכוחה הצבאי  37 .

בשם הציבור כולו, חיוני גם לתת לציבור מידע שיאפשר לו להעריך את פעולות הממשלה. 

זו זכותו של הציבור לדעת מידע הקשור לפעולת הרשות, והנוגע ישירות לחייו ולרווחתו.10 

מימושה של זכות זו עשוי, כפי שכבר הוזכר, להיות חיוני לקיומו של דיון ציבורי מושכל 

בצעדי הממשלה, והוא עשוי לספק תמריץ לבחינה מחודשת ומושכלת יותר של החלטות 

ושל תהליכים.  במיוחד הדבר חשוב במלחמה, שתנאי מרכזי להצלחתה - בעיקר בחברה 

רחבה,  ציבורית  הסכמה  של  קיומה  הוא   - גדול  מילואים  צבא  על  המבוססת  חופשית 

המבוססת בראש ובראשונה על מידע. 

בצד זכות זו לדעת ניצב "חופש הביטוי", שהוא מרכיב חשוב ומרכזי במשטר דמוקרטי,  38 .

וממנו נגזר גם "חופש העיתונות". חופש הביטוי וחופש העיתונות הם כלים חשובים לממש 

)במובנה הרחב, הכוללת כל אמצעי התקשורת(  עיתונות  זכות הציבור לדעת. אולם  את 

אינה רק במה להעברת מידע בעל חשיבות ציבורית, אלא גם במה להשמעת דעות וניתוח 

של אירועים. בין חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת קיימים לכן יחסים מורכבים.

10 יש לציין כי יש לפרט זכות זו גם כאשר הרצון לדעת מבוסס על סקרנות או רצון לרדת לחקר האמת "סתם", 

נציג  )או של  רצונו של פרט או של הציבור  יותר ממשקל  להיות חלש  עשוי  כזה  רצון  אלא aהמשקל הערכי של 
הציבור( לדעת על מנת לפעול כאזרח. 
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חופש הביטוי )או התקשורת( עשוי לתמוך ברצונו של מי שיש לו מידע לפרסמו.11. 39 הרצון 

לפרסם נתמך לעתים גם בעובדה שפרסום יממש את זכות הציבור לדעת.  זכות הציבור 

לדעת עשויה לבסס גם תביעה למסירת מידע על ידי הרשות - על מנת שמי שקיבל אותו 

יוכל לפרסם אותו, אף אם הוא לא היה יכול להשיג את המידע בכוחות עצמו.

חופש הביטוי הוכר כזכות יסוד עוד בפסק דינו של הנשיא  אגרנט  בעניין קול העם.12. 40 נקבע 

שם שלחופש הביטוי יש "מקום  של כבוד בהיכל  זכויות היסוד של האדם". בעקבותיו 

קבע הנשיא שמגר בעניין "הארץ" נגד חברת החשמל13 כי "לחופש הביטוי יש מעמד-על 

משפטי".

כאשר ביטחון המדינה מצד אחד וחופש הביטוי מצד שני מתנגשים, ההלכה היא כי אמנם  41 .

ביטחון המדינה קודם לחופש הביטוי, שכן ביטחון המדינה הוא תנאי מוקדם למימוש כל 

הזכויות האחרות, אולם יש לשאוף לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחופש הביטוי, בגלל 

חשיבותו הגדולה.14 

ודאות  בבג"צ שניצר15 נקבעו קריטריונים לנוסחת האיזון שבין הזכויות: כאשר קיימת ". 42

את  למנוע  רשאים  מסוים,  פרסום  ידי  על  המדינה"  בביטחון  ממשית  לפגיעה  קרובה 

הפרסום, וכך למנוע את הפגיעה בביטחון המדינה.  ממבחן זה עולה כי אם ההסתברות 

פחותה מ"וודאות קרובה", או אם הפגיעה הצפויה אינה "ממשית" - יש להעדיף את חופש 

הביטוי על ביטחון המדינה. 

אלה  של  לדעתם  מצטרפים  אנו  הביטוי,  חופש  של  החשיבות  כל  ועם  הכבוד,  כל  עם  43 .

הסבורים כי נוסחה זו דווקנית מדי, כי היא לא פשוטה ליישום, וכי הפעלתה עלולה לגרום 

לפגיעה בביטחון המדינה העולה על הנזק שבאי-פרסום. 

קרובה"  "ודאות  קיימת  אם  רק  ייאסר  המידע  פרסום  כי  לדרוש  צורך  אין  להערכתנו,  44 .

"מידתיות"  לדעתנו  מחייב  ישראל  של  הביטחוני  מצבה  בביטחון.   "ממשית"  לפגיעה 

שונה, בה חשש סביר לפגיעה במרכיב משמעותי של ביטחון המדינה - יספיק כדי לגבור 

על שיקולי הזכות לפרסם והזכות לדעת.16  

לטובת הכלל  רצון לתרום  בין  הנעים  מידע,  לפרסם  לרצון  מניעים  לסוגיה הפסיכולוגית של  נכנסים  אנו  אין   11

ויושרה מקצועית ואישית לבין אינטרסים אישיים.
12 בג"צ 73/53 חברת קול העם נ' שר הפנים, פ"ד ז 871.

13 ע"א 723/74 "הארץ" נ' חברת החשמל, פ"ד לא )2( 281.

14 ראו למשל, אהרון ברק, במאמרו "חופש הביטוי ומגבלותיו": )א' ברק, מבחר כתבים, כרך א', עמ' 509, 521, 

 .)526
בג"צ 620/88 שניצר נגד הצנזור הצבאי,  פ"ד מ"ב )4( 617.  15

אחת הסכנות הגדולות בפסיקה היא כי עקרון רחב נקבע על בסיס עובדות מסוימות, כאשר באותן עובדות אכן   16

התוצאה נראתה קבילה, אולם הכלל שנקבע היה רחב מדי. כך לא התעוררה ביקורת בהחלטה הראשונית, וכאשר 
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העליון   בית המשפט  ידי  על  כבר   נקבע  קרובה"  מ"וודאות  שונה  קריטריון  כי  גם  נציין  45 .

יוצר סכנה לחיי אדם.17 בית המשפט קבע כי מכוח חוק יסוד: כבוד  למקרה שהפרסום 

האדם וחירותו חייבת המדינה להגן על חייו, על גופו ועל כבודו של כל אדם.  חייבות אפוא 

רשויות המדינה, לרבות בית המשפט, לפעול פעולה אקטיבית- לרבות במניעת פרסום- 

להגנה על חייו ועל גופו של אדם.

סביר להניח כי חובה זו חלה ביתר שאת, כאשר האדם שחייו או גופו עומדים בסכנה הוא  46 .

חייל או שלוח אחר בשירותה של המדינה. בכל מקרה של סכנה לחיי אדם, שהיא ערך 

כמעט-עליון, מניעת הפרסום, אף אם אינה עומדת בקריטריונים שנקבעו בבג"צ שניצר, 

גוברת על חופש הביטוי.

ממבחני  עקרונית  שונים   47 .1998  - התשנ"ח  המידע,  חופש  חוק  פי  על  המבחנים  כי  נדגיש 

הלכה  הצנזורה  ידי  על  מופעלים  כפי שהם  והן  שניצר  בבג"צ  כפי שנקבעו  הן  הצנזורה, 

הנמצא כבר בידי הרוצה  למעשה ועל פי דין. הצנזורה עוסקת במניעת פרסום של חומר 

את  לפרסם  שרוצה  מי  של  הביטוי  חופש  של  שאלות  מתעוררות  ולכן  פרסום,  לו  לתת 

בידי  הנמצא  מידע  מבקש  האזרח  שבו  במצב  עוסק  המידע  חופש  חוק  שבידו.   החומר 

הרשות )ויכול להיות הבדל בין מצב שהמבקש רוצה במידע לצרכיו הוא, או שהוא חפץ 

במסירת מידע שונים במידה רבה משיקולי  לציבור(.  שיקולי הרשות  במידע שיפורסם 

הצנזורה באיסור פרסום של מידע שנמצא כבר בידו של הפרט.  לכן אין זה פלא שהוראות 

חוק חופש המידע מחייבות לא למסור מידע, או מתירות לא לעשות זאת, בנסיבות רבות, 

שבהן לא ניתן היה למנוע פרסומו של מידע כזה הנמצא כבר בידי האזרח. 

הקשור  במידע  אף  או  ממש,  של  ביטחוני  למידע  הקשורים  בנושאים  כי  ונאמר  נסכם  48 .

למנגנוני קבלת החלטות בעניינים חסויים, וכאשר יש סכנה משמעותית כי חומר שיפורסם 

חיסיון.   לטובת  להיות  צריכה  החזקה  בישראל,  במלחמתו  לו  ויסייע  האויב  לידי  יגיע 

בהקשר קונקרטי, הדבר תלוי כמובן בשיקולים רבים ומגוונים, הנוגעים הן לאופי המידע, 

הן לדרך בה הגיע לידי המפרסם, והן בעיתוי הפרסום ובהקשרו.18      

נדונה  שניצר  בעניין  מקובלת.  וכביכול  פסוקה  הלכה  על  כבר  מסתמכים  הביטוי  חופש  תומכי   - מתעוררת  היא 
השאלה אם להתיר לפרסום את שמו של ראש המוסד היוצא. סביר להניח כי בית המשפט סבר כי אין כלל פגיעה 
בביטחון  בפרסום כזה, שכן המידע לא היה  חשוב, והוא ממילא היה ידוע לאויבי המדינה. אלא שהעיקרון קבע 
"רף" גבוה מאוד, שאינו מוצדק לגופו של עניין. בעניין שניצר הוחל על העתירה מבחן שנקבע על ידי בית המשפט 
דעה ביקורתית על המדינה.  מבחן, שסימל  קול העם, בנושא שונה לחלוטין של סגירת עיתון על פרסום  בעניין 
קידמה וניצחון לחופש הביטוי, כנגד רצון השלטון להשתיק ביקורת כלפיו, הורחב  למבחן הנוגע לשיקולי מניעת 

פרסום של מידע, העלול לסייע לאויב ולפגוע בביטחון המדינה במובן הצר.    
17  ע"א 9185/03 טננבוים נגד הוצאת עיתון "הארץ", פ"ד נח )1( 359.

ואופי  ההכרעות,  ואת  השקלולים  את  לעשות  שצריכים  הגופים  זהות  של  החשובה  לשאלה  בהמשך  נשוב   18

הביקורת, שיפוטית או אחרת, שיש להעביר על החלטותיהם של הגופים המוסמכים.
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דרכים למנוע פגיעה על ידי פרסום

שונים  ולכלים  סודי,  מידע  על  בשליטה  שלבים  של  שיטתית  להצגה  לעבור  נוכל  עתה  49 .

העומדים בידי המופקדים על ביטחון המידע.  מובן מאליו כי יש למדינה אינטרס לגיטימי 

וחשוב לשלוט בגילוי מידע סודי העלול לפגוע בביטחונה, והעלול לתת יתרון בידי אויביה, 

והשאלה היא איך עליה לפעול על מנת למקסם את תכליתיות פעולותיה בתחום זה.

בכלל,  בישראל  כי  כך  על  מחלוקת  שאין  העובדה  לאור  מיוחדת  חשיבות  זו  לשאלה  50 .

לפני  וחמורים בסוגיית ביטחון המידע.   ניכרים  ובמלחמה האחרונה בפרט, היו כשלים 

שנגיע אל הגורמים המופקדים על הגנת המידע ולכלים העומדים לרשותם, נתייחס בקצרה 

לתנאי הרקע עימם הם מתמודדים, ולכמה הבחנות יסודיות בנושאי אבטחת המידע.

היעד הוא למנוע הגעתו של מידע, שפרסומו עלול להזיק לנו, לידיו של האויב.  בצד יעד  51 .

חיוני זה דרושות דרכים יעילות לייצור המידע, לשמירתו, להעברתו ולשימוש היעיל בו על 

ידי כוחותינו אנו )ועל ידי בעלי בריתנו(.  גם בין שני יעדים אלה יכולים להיות מתחים.  

ככל שיותר אנשים בכוחותינו )ובין בעלי בריתנו( שותפים למידע, כך גדלה הסכנה כי הוא 

"ידלוף" ויגיע לידי מי שאינו מוסמך.  יש לזכור גם כי בצד מאמצינו אנו למנוע מידע עלינו 

לתוך  ול"חדור"  מידע,  עלינו  לרכז  גדולים  במאמצים  עוסק  הוא  אף  האויב  האויב,   מן 

המערכות שלנו.  בנוסף, כשם שאנו עובדים בשיתוף פעולה עם ארגונים המייצרים מידע 

ואוספים אותו ומשתפים אותנו, כך גם אצל אויבינו עלולה להיות מידה רבה של שיתוף 

מידע אודותינו.  

לאלה  רק  למידע  הראשונית  הנגישות  את  לאפשר  יש  כי  הוא  מידע  בביטחון  יסוד  כלל  52 .

שחייבים לדעת אותו.  ככל שמספר בעלי הנגישות הראשוני גדול יותר - כך גדל החשש 

להעברות בלתי מורשות של המידע הלאה. השאלה אינה רק של מספר הנחשפים למידע, 

והרגלי  קשריהם,  מקצועם,  הסודיות,  לשמירת  שלהם  המחויבות  מידת  של  גם  אלא 

הפעולה שלהם.

הגבלה על נגישות למידע נעשית בדרכים שונות, התלויות בסוג המידע, ובאופן שבו הוא  53 .

נשמר. ההגבלה תלויה גם ביכולת להעביר את המידע בצורה ממודרת, כך שהמידע עובר 

למי שהוא צריך לעבור אליו, תוך סכנה מזערית של גישה למידע מצד גורם בלתי מורשה. 

התקשורתי  בתווך  כולל  רבים,  במשתנים  אפוא  תלוי  למידע. 54  הנגישות  הגבלת  נושא 

והטכנולוגי בו אנו פועלים.  נציין כאן רק כמה סוגיות עיקריות:

מניעת גישה פיזית למקום בו  במקרים מסוימים, הגנה על מידע נעשית בדרך של א. 

נוצר המידע.  כך בסיסי צה"ל או מתקנים מסווגים אינם נגישים לציבור הרחב או 

לאנשים בלתי מורשים. כך דיונים מסווגים אמורים להיות סגורים בפני מי שאינו 
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מורשה להיות שותף למידע המוצג או נוצר בהם. בעיה קיימת כאשר מידע מסווג 

יחידה  של  כינוס  נקודת  רקטה,  של  נפילה  )מקום  ציבורי  במקום  מועבר  או  נוצר 

צבאית(. בעיה אחרת קיימת כאשר דיונים, האמורים להיות מסווגים, מתקיימים 

בנוכחות רחבה, לא רק של משתתפיהם הנושאים באחריות, אלא גם של צוותים 

מורחבים של עוזרים ואחרים, )למשל: ישיבות ממשלה(. 

לטכנולוגיות.   גדולה  חשיבות  יש  כאן  בטוח.  במקום  להישמרב.   צריך  מסווג  מידע 

מספר  צמצום  כללה  המידע  אבטחת  בכתב.  בעיקר  נשמר  מידע  עברו,  בימים 

החומרים  נשמרו  בהם  המקומות  על  פיזית  שמירה  הכתוב,  החומר  של  העותקים 

יכול להיות פגיע  ודרישות מורכבות של הצפנה. חומר כזה היה  וכדומה(,  )כספות 

לגניבה או לפיצוח, אך גם להשמדה פיזית )שריפה, למשל(. בנוסף, כאשר היה מדובר 

בכמויות גדולות של מידע, היה צורך במערכות מתוחכמות של אחזור וקטלוג, כדי 

לשמור את המידע במצב שניתן יהיה לעשות בו שימוש.

ג. טכנולוגיות של שימור מידע ועיבוד מידע במערכות ממוחשבות יצרו מהפכה לעניין 

הכרוכות  הבעיות  את  מאוד  הגבירו  גם  אך  מידע,  ואחזור  שימור  של  היעילות 

באבטחת המידע. דרושים לא רק חינוך והטמעת נורמות של זהירות, אלא גם מאמץ 

מערכות  ו"חיסון"  האויב,  של  פריצה  מנגנוני  "פיצוח"  של  פוסק  בלתי  טכנולוגי 

המידע שלנו מפניו. 

כאן,  גם    . להעברתוד.  גם  אלא  החומר  לשמירת  רק  לא  קשור  הטכנולוגי  ההיבט 

מערכות ממוחשבות והתפתחות התקשורת הסלולרית יוצרות הזדמנויות, אבל גם 

פתוחות לסכנות. גם כאן יש לבחון איזון בין הגבלות מעשיות של יכולות העברה, 

המפחיתות את הסכנה )כגון חסימת היכולת לחיוג מטלפונים מסוימים, או מניעת 

ובין  מבצעית(,   בפעילות  מחיילים  ואזרחיים  אישיים  ניידים  בטלפונים  שימוש 

סיפוק יכולת תקשורת, החיונית לניהול הפעולה של כוחותינו.   

את  להפוך  הצורך  עם  בעימות  להיות  עשויה  נגישות  בהגבלת  מירבית  הצלחה  כאמור,  55 .

המידע זמין למי שאמורים לעשות בו שימוש. בהקשר שלנו, זהירות יתר בשמירת מודיעין 

טקטי, עלולה לגרום לכך שהוא לא יגיע לכוחות הלוחמים, וכך יפגע ביעילות של פעולתם.  

כך הן לעניין שמירת החומר והן לעניין העברתו והפצתו.  

הגבלה מעשית, מעבר לסכנה שהיא תגביל יתר על המידה את יכולותינו, היא קושי ביצוע  56 .

או אכיפה בתנאים מסוימים. כך, למשל, כאשר פעילות מבצעית מתרחשת בשטח אזרחי, 

שאליו חייבים אנשים לגשת, כי הוא סמוך לבתיהם או לשטחי החקלאות שלהם, קשה 

אין אפשרות  יחסית,  גדולים  אליו.  כאשר מדובר בשטחים  להיכנס  למנוע מהם  ביותר 

מעשית, ואף לא משפטית, למנוע נגישות פיזית למקום.  כאשר מדובר במקום של נפילת 

רקטה, הצורך של כוחות ביטחון מגוונים להגיע למקום, מכביד על הקצאת הכוחות גם 

למניעת גישה של אחרים, כולל אנשי תקשורת, לאותו מקום.  
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מגוונים  שיקולים  כלום.  לא  או  הכל  של  עניין  אינה  פיזית  נגישות  כי  להזכיר  גם  ראוי  57 .

יכולים לגרום לכך שההחלטה לא תהיה למנוע נגישות מכל אדם או אף מכל איש תקשורת, 

אולם גם כאן יש הבדל רב בין נגישות כללית לבין נגישות לאנשים שיש עימם מערכת של 

הסכמים או הבנות. יש הבדל בין נגישות עקרונית,  היכולה לכלול גם כתבים שנאמנותם 

התקשורת  של  מורשים  צבאיים  לכתבים  נגישות  ובין  שכנגד,  לצדדים  יותר  נתונה 

הישראלית, שחזקה עליהם כי יש להם זיקת נאמנות ושייכות לישראל ולמלחמתה. 

למידע. 58 היא היעילה ביותר,  ההגבלה הפיזית של הנגישות  למרות שבמקרים רבים דרך 

ומקצועיות,  ארגוניות  משפטיות,  נורמות,  של  מערכת  עם  בצוותא  באה  לרוב  היא 

מידע  העברת  של  החשש  את  והגבלות,  איסורים  של  מערכת  ידי  על  לצמצם,  המכוונות 

מסווג למי שאינו מורשה לקבלו.

מערכות אלה של נורמות, אמורות לפעול במגוון של דרכים: 59 .

להיות  הן  אף  חייבות  הפיזית  הנגישות  על  מההגבלות  חלק   - חופשית  במדינה  ראשית, 

מסוימים,  בתנאים  הרשויות,  את  מסמיך  החוק  ואכן,  משפטיות.  נורמות  על  מבוססות 

יכולות  ולהגביל   מסווג,  מידע  נשמר  או  נוצר  שבהם  למקומות  פיזית  נגישות  להגביל 

טכניות של רכישת מידע או העברתו.

מסווג.  איסורים אלה  העברת מידע  על  שנית,  החוק קובע מערך מורכב של איסורים 

מי שהתחייב לא להעביר את  על  שקיבל את המידע מתוקף תפקידו,  או  מי  על  חלים 

המידע, או על מי שידע כי המידע אסור בהעברה.  כאמור, חלק מהאיסורים האלה הם 

עבירות פליליות שעונשן חמור למדי.  אחרים הם עבירות צבאיות או משמעתיות. 

שלישית, החוק קובע הסדר מפורט של איזונים בין זכות של פרטים או של הציבור לדעת 

לבין זכות הרשות שלא לספק מידע. חוק חופש המידע, כאמור, מבחין בין מידע שאסור 

בהעברה, ובין מידע שאינו חייב בהעברה, בכלל או רק בתנאים מסוימים. 

ישירה  חובה  עליו  שאין  מי  ידי  על  גם  מידע  של  ברבים  פרסום  מסדיר  החוק  רביעית,  

שלא להעביר מידע )פרסום ברבים הוא כמובן צורה חשובה, ורחבת היקף במיוחד, של 

העברת מידע(.  הסדרה זו כוללת הן מערך של בחינה מוקדמת )צנזורה(, על מנת למנוע 

את הפרסום מלכתחילה, והן מערך של אחריות מאוחרת )הטלת אחריות בדיעבד על מי 

שפרסם מידע בניגוד לחוק(. אחריות מאוחרת זו, מצידה, יכולה להיות פלילית, מנהלית 

שמפרסם  ומי  מוקדמת,  לבחינה  להימסר  שחייב  חומר  מוסר  שאינו  מי  מקצועית.   או 

חומר שנפסל, אחראים לא רק על פי הוראות החוק העוסקות באחריות מאוחרת, אלא 

גם על פי הוראות החוק המחייבות בדיקה מוקדמת. 

והנגישות  הידע  יצירת  מעגל  מעגלים:  מכמה  אפוא  מורכב  המידע  ביטחון  מערך  60 .

ההתחלתית, מעגל ההעברה למי שאינו מורשה, ומעגל מניעת הפרסום של מידע שהגיע 
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לידי מי שאינו מורשה.19  נציין כי יש הבדל מעשי )אף אם לא הבדל משפטי( בין העברה )או 

בין מתן נגישות( ל"סתם אחר", ובין העברה מודעת לעיתונאי או לאיש תקשורת. העברה 

למי שאינו כפוף בעצמו לחובת סודיות חוקית, מגדילה את החשש כי המידע יגיע לאויב 

או לפרסום בתקשורת. העברה למי שעיסוקו בתקשורת, גם אם היא נעשית תוך התניה 

שלא יינתן לדבר פרסום, יוצרת דינמיקה שונה לחלוטין של החשש להעברה נוספת.

יש גם הבדל בין העברה לאויב )דרך סוכן או בדרך של ריגול( ובין העברה לעיתונאי מקומי.  61 .

לפרסום,  שתביא  לעיתונאי  העברה  בגידה.   להיות  עלולה  עצמו  לאויב  מודעת  העברה 

עלולה, בסבירות גבוהה, להביא להעברת המידע לידי האויב, אולם אין בה כוונה להעביר 

את המידע לאויב.

הטמעתן  של  היעילות  במידת  הוא  והנורמטיביות,  הפיזיות  ההגבלות,  מערכת  מבחן  62 .

מטעמים  אכיפה,  אפס  וכמעט  נורמות,  של  עושר  יש  בישראל  שנראה,  כפי  ואכיפתן.  

מגוונים. יתירה מזו, בישראל ישנה כמעט "מכה" של "הדלפות".

״הדלפה" היא העברה, במישרין או בעקיפין,  בלי רשות ובלי סמכות, של מידע מסווג,  63 .

על ידי מי שהמידע הגיע לידיו בתוקף תפקידו, לידי גורם בתקשורת, או לידי גורם אחר, 

לשם פרסומו ברבים.  נזכיר: כתוצאה מן ההדלפה, מגיע מידע מסווג, שאסור שיפורסם, 

לידי מי שהוא עצמו אינו כבול לחובת סודיות. כאשר גורם כזה מבקש לפרסם את המידע, 

חלים עליו כללי הצנזורה וחופש הביטוי, ולא הכללים שמטרתם למנוע את העברת המידע 

מלכתחילה.

גם  שם  הממשלה.  לישיבות  בהקשר  החלקי,  בדו"ח  כבר  ההדלפות  תופעת  על  התרענו  64 .

דחינו את הטענה כי הדלפות הן תופעה פסולה שאין אפשרות לפעול נגדה. בהמלצות שלנו 
בדו"ח החלקי נאמר:20

עניין  הוא  המדיני(,  הדרג  מישיבות  רק  )ולא  ההדלפות,  נושא  כי  מוצאים  "אנו 

הקבינט-המדיני- מישיבות  קבועות  הדלפות  יש  כי  העובדה  לטעמנו,  קריטי. 

ביטחוני, ומישיבות סגורות אחרות העוסקות בענייני המדינה בכלל, ובענייני צבא 

אחראית.  ולא  מקצועית  לא  שלטון  בתרבות  חשוב  מרכיב  היא  בפרט,  ולחימה 

איננו מקבלים את גישת הרמת הידיים בפני התופעה. איננו מקבלים מצב בו ראש 

מדי  הרבים  האחרים  הנוכחים  )ובפני  שריו  בפני  להתחנן  צורך  רואה  הממשלה 

בישיבות  כאלה( כי לא יוציאו את המידע החוצה."

החשובה  החוליה  הסגוליים.  ממאפייניה  כמה  כאן  נציין  התופעה,  של  חשיבותה  בשל  65 .

ומתוך  עקב תפקידו  אליו  הגיע  עצמו, שהוא אדם שמידע  המדליף  היא  בהדלפה  ביותר 

19 יש מעגלים נוספים שאין אנו עוסקים בהם, כגון טשטוש של חומר סודי על ידי יצירת "רעש" של מידע מטעה 

ועוד.
עמ' 296 בדו"ח החלקי המסווג, עמ' 226 בדו"ח החלקי הגלוי.  20
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לחוק  בניגוד  אחרים  לידי  בעקיפין,  או  ישירות  אותו,  מעביר  ביודעין,  והוא,  אחריותו, 

ולחובתו.21 אחריותו של מוסר המידע עצמו היא מלאה, ויש לקבוע עובדה זו באופן ברור 

וחד משמעי. 

לידי  בנזקים שנגרמים בכך שמידע סודי מגיע  כי סכנת ההדלפות אינה מתמצית  נזכיר  66 .

ואמין  גלוי  דיון  לקיים  היכולת  את  גדולה  במידה  מצמצמת  ההדלפות  תופעת  האויב. 

קבלת  בתהליכי  חמורות  לחולשות  תורמת  היא  שבכך  להיות  ויכול  חשובים,  בפורומים 

ההחלטות בישראל.  הדלפות מסכנות את היכולת של ישראל לקיים שיתוף פעולה פורה 

עם גורמים מדיניים וארגוני מודיעין אחרים, העלולים לחשוש מתוצאות מכת ההדלפות 

רושם  משדרות  והן  מקורות,  לגייס  ישראל  של  היכולת  את  לסכל  עלולות  הן  בישראל. 

והצבאי  המדיני  הדרג  של  ביותר  הגבוהות  ברמות  מקצועיות  וחוסר  אחריות  חוסר  של 

לתחושת  גם  האחרונה  במלחמה  משמעותית  תרמה  ההדלפות  מכת  לדעתנו,  בישראל.  

השבר של הציבור בישראל ושל הלוחמים כלפי ההנהגה המדינית והצבאית.

החוליה השנייה של מעשה ההדלפה היא גורם התקשורת שקיבל את המידע.  אכן, בדרך  67 .

כלל אין חובה עצמאית על גורם התקשורת שקיבל מידע בהדלפה להימנע מן הפרסום. 

חוש  שבהם  מקרים  גם  היו  התפרסם,  אכן  שהודלף  מידע  שבהם  מקרים  בצד  כי  נציין 
אחריות הביא לכך, שמידע כזה לא פורסם.22

אין להתעלם מן העובדה שהשליטה על גורמי תקשורת טומנת בחובה גם עוצמה אישית  68 .

ופוליטית. קיימת תלות הדדית מובנית בין אנשי פוליטיקה וכן ממלאי תפקידים אחרים, 

כולל בצה"ל, לבין אנשי התקשורת. הא בהא תליא. אלו זקוקים לתקשורת לשם ביצור 

וממלאי  לפוליטיקאים  זקוקים  ואלו  שלהם,  הקריירה  קידום  או  הפוליטית  עוצמתם 

מאמץ  להקדיש  לא  מוטב  כי  שגרסו  בכאלה  נתקלנו  מידע.  להשגת  אחרים   תפקידים 

בנושא זה, שכן כל מאמץ כזה נדון לכישלון מראש. איננו מקבלים עמדה זו. 

נחזור ונאמר כי בהתנגשות בין גילוי מידע לבין סודיות, לא תמיד מקבל אינטרס הציבור  69 .

שרות טוב יותר על ידי הקפדה על חיסיון ועל השתקה. לסודיות יש גם היבטים שליליים 

רבים:

עובדי  של  וחשיבה  תפיסות  על  ומקפיאה  מנוונת  השפעה  להיות  עלולה  א. לסודיות 

הרשות. בעקבות הסודיות נמנעת מחשבה חופשית. הזרמת מידע סלקטיבי בלבד - 

גורמת לעתים לעצימת עיניים ממידע סותר שמגיע לרשות;

לאנשי  מידע  שמעביר  מי  גם  יש  כי  ייתכן  ומודעת.   מכוונת  למסירה  "הדלפה"  הביטוי  את  מייחדים  אנחנו   21

אלא  מודעת,   העברה  של  לזו  דומה  להיות  עלולה  ההעברה  של  והתוצאה  ברשלנות,  או  משים  בבלי  תקשורת 
שהסכנה הגדולה והמיוחדת של הדלפות היא בקשר המיוחד בין המעביר של המידע ובין התקשורת. בדרך כלל, מי 
שמעביר מידע לאנשי תקשורת, עושה זאת מתוך ידיעה כי הם אנשי תקשורת, ובמסגרת יחסים מיוחדים איתם.  

יחסים מיוחדים אלה הם המייחדים את ההדלפות מהעברות מידע אחרות. 
22 נשוב לעניין זה בהרחבה בהמשך.



פרק שלושה עשר • ביטחון המידע במלחמה                    

     446

ב. הסודיות עלולה לחבל בהליך הדמוקרטי. האזרחים אינם מקבלים תמונה כוללת 

של מצבים מדיניים, ועל כן אינם יכולים לגבש עמדה אחראית וגם ביקורתית לפי 

הצורך כלפי המדיניות של הממשלה;

מסמכים  של  לסיווג-יתר  להתגלגל  עלול  ביטחוניים  סודות  של  לגיטימי  ג. סיווג 

כמסמכים סודיים. סיווג-יתר עלול להיעשות גם מטעמים של הגנה על אינטרסים 

ארגוניים וגם מזהירות-יתר שאין לה הצדקה;

ד. גם המחקר האקדמי עלול לצאת ניזוק, ולמנוע ממדענים, ובמיוחד מהיסטוריונים, 

הערכה נכונה של תהליכים היסטוריים;

ה. יש גם מי שסבור שסודיות-יתר תורמת משמעותית למכת ההדלפות.

ראייה  מתוך  עצמה  ההדלפות  תופעת  את  לבחון  יש  כי  הטענה  גם  עולה  אלה,  מסיבות  70 .

רחבה יותר. מקום שהאיסור על העברת המידע מביא לתוצאה של השתקת דיון ציבורי 

חשוב, וגם מגן על אינטרסים פסולים ומכסה על כשלים חמורים, עושה המדליף שירות 

הסכנות  לאור  זאת,  עם  זה.  בנושא  כללית  עמדה  ננקוט  לא  חי.  הוא  בה  לחברה  חשוב 

החמורות של הדלפות, נראה כי ישנה לפחות פרזומפציה חזקה מאוד שברוב המקרים, 

גוברת חובתו הארגונית והמקצועית של מי שקיבל מידע מסווג, העשוי להיות משמעותי  

שונות,  זכויות  על  להגנה  או  עובד  הוא  בו  הגוף  של  התפקוד  ליכולת  המדינה,  לביטחון 

על "חובתו" למסור לפרסום מידע מסווג שקיבל אגב עבודתו.  יש דרכים רבות להגן על 

האינטרס הציבורי, שלא בדרך של הדלפת המידע.  רק אם דרכים אלה מוצו באופן מלא, 

והבעיה לא באה על תיקונה, ורק אם נזקה של ההדלפה אינו עולה על תרומתה, ייתכן כי 

הדלפה יכולה להיות מוצדקת.

של  מקצועיים  אחריות  עקרונות  ולפיתוח  למחשבה  מקום  גם  יש  כי   כאן,  כבר  נדגיש  71 .

אנשי התקשורת עצמם,23 זאת למרות שהאחריות הראשונית והעיקרית היא, כאמור על 

מוסרי המידע,  למרות שקיימת גם צנזורה שתפקידה למנוע פרסום ש"זלג" בטעות או 

בכוונה, ולמרות שמוטלת אחריות גם  על אלה שאינם אוכפים את הוראות החוק, ואת 

כללי הסודיות המקצועיים-פנימיים, בצורה שתיצור הרתעה אמינה של מדליפים, ואינם 

דורשים את אכיפתם.

האחריות, הן של אנשי התקשורת והן של אלה האמונים על ביטחון המידע בתפקידיהם  72 .

השונים, צריכה להילקח בהקשרה. פעם חיינו בעולם של רשת טלביזיה ממשלתית אחת, 

מספר קטן יחסית של רשתות רדיו, ומספר קטן יחסית של עיתונים מקומיים. היה גם 

פיקוח סביר על עיתונאי-חוץ שפעלו כאן. כל אלה השתנו באופן רדיקלי.  יש כיום ריבוי 

עצום של ערוצי תקשורת, כאשר על חלק ניכר מהם אין, וכמעט ולא יכולה להיות, שליטה 

אפקטיבית. 

23 נשוב לנושא זה בהמשך.  
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לחיות  ולהתרגל  ידיים  להרים  צריך  זה  על רקע  כי  כללית  נשמעה טענה  זה  גם בהקשר  73 .

בעולם של תקשורת לא נשלטת.  אף אם נכון ששליטה על מידע ופרסום לא תוכל להיות 

מלאה, איננו סבורים כי זו סיבה לחדול מהתמודדות רצינית עם הנושא.  אין אנו מקבלים 

את הדעה שאבדה השליטה על זרימת המידע. אנו סבורים כי סודות המדינה ושמירתם 

הם מאושיות קיומנו, ויש לחזק את הגורמים המשמשים "סכר" למניעת פריצת המידע 

הסודי החוצה, על ידי חשיבה  מחדש על האמצעים העומדים לרשותם, ועל ידי פיתוח 

לפריצת  יותר,  וטוב  יעיל  אך  חלקי,  לפחות  מענה,  בהם  שיהיה  חדשים  ושיטות  כלים 

המידע על ידי הטכנולוגיות החדשות. בין השאר, יש להילחם בתופעת ההדלפות בכל 

האמצעים האפשריים. אם יהיה קשה יותר ויותר להשתלט על אמצעי התקשורת, יהיה  

הכרח להגביר  יותר ויותר את מניעת ההדלפות של הסודות הביטחוניים.

כללים וגורמים המופקדים על שמירת סודות המדינה

כאמור, ישנם טעמים רבים לשמירה קפדנית על ביטחון המידע, וישנן דרכים שונות לעשות  74 .

ומומחיותם-שמירה  שתפקידם  מיוחדים,  מוסדות  של  מערכת  הוקמה  זו  למטרה  זאת. 

נורמות משפטיות,  על ביטחון המידע, בהיבטים שונים של התפקיד, בצידה של מערכת 

מקצועיות, ארגוניות ותרבותיות האמורות לתמוך בהטמעת הנורמות האלה ואכיפתן.  

שירות הביטחון  מי שמופקד בדין על שמירתם של סודות המדינה, הוא בראש ובראשונה . 75

הכללי. 

שמירת  על  מופקד  "השירות  כי  קובע   242002  - התשס"ב  הכללי,  הביטחון  שירות  חוק 

חבלה,  טרור,  איומי  מפני  ומוסדותיו,  הדמוקרטי  המשטר  סדרי  המדינה,  ביטחון 

חתרנות, ריגול וחשיפת סודות מדינה, וכן יפעל השירות לשמירה ולקידום של אינטרסים 

ממלכתיים חיוניים  אחרים לביטחון הלאומי של המדינה, והכל כפי שתקבע הממשלה, 

ובכפוף לכל דין."

ועל  שירות הביטחון הכללי אחראי, בין השאר, על נושא אבטחת מידע שקבעה הממשלה . 76

קביעת נוהלי אבטחה לגופים שקבעה הממשלה.25 

מבחינת מחזיקי מידע מסווג מחוץ למערכת הצבאית וגופים ביטחוניים מסוימים, שירות  77 .

נוהלי אבטחת מידע, ולהטמיע את הנורמות האלה  הביטחון הכללי הוא האמור לקבוע 

בקרב מי שמחזיק מידע מסווג.

24 סעיף 7.

25 סעיף 7)ב( לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב - 2002.
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יש לזכור שלשירות הביטחון הכללי אין סמכויות אכיפה כלפי אזרחי המדינה.  אכיפה  78 .

של נורמות משפטיות האוסרות העברת מידע, או של נורמות אבטחת מידע שנקבעו על 

ידי השירות, היא תפקידה של מערכת אכיפת החוק הכללית - משטרת ישראל, באחריות 

לכך  לממשלה.  המשפטי  והיועץ  המדינה  פרקליט  בהנחיית  והפרקליטות,  המפכ"ל, 

מתווספות סמכויות אכיפה בצה"ל ובגופים ביטחוניים נוספים הקבועות בחוק.

המידע. 79  לביטחון  המחלקה  היא   - צה"ל  בתוך  המדינה  סודות  שמירת  על  שמופקד  מי 

)להלן: המחב"מ(.26 

מופקדת  שהייתה  שדה,  לביטחון  המחלקה  שנים  במשך  פעלה  המודיעין  חיל  במסגרת  80 .

המהירה  וההשתנות  ההתפתחות  עם  חשיפה.  בפני  בצה"ל  המדינה  סודות  שמירת  על 

צורך  והתרחבות קשת האיומים לחשיפת מידע  חסוי, היה  של הסביבה האלקטרונית, 

בשינויי תפיסה במערך השמירה על סודות המדינה. כך קמה המחב"מ במסגרת אמ"ן,  

במקום המחלקה לביטחון שדה. 

וביצועה הלכה למעשה, של הגנת  נמנים: קביעת המדיניות,  בין תפקידיה של המחב"מ  81 .

ביטחון  תורת  גיבוש  המידע;  ביטחון  בתחום  התורפה  נקודות  איתור  בצה"ל;  המידע 

המידע; הנחיות מקצועיות; בקרה וייעוץ לדרג המטכ"לי והבטחת ביטחון-הקשר בתוך 

צה"ל ומחוצה לו ועוד.

המחב"מ, מאורגנת במסגרת חמישה ענפים מרכזיים.  אנו נעסוק רק בחלק  מהנושאים  82 .

שעליהם מופקדת המחב"מ.

פי  על  המתעדכנים   , הסתרה. 83 יעדי  קביעת  של  התפקיד  את  להזכיר  חשוב  כאן  לצרכינו 

הנסיבות. תפקיד זה מדגיש את העובדה כי בעניינים מסוימים משיקה פעולת המחב"מ 

לפעילות הצנזורה הצבאית, והן משלימות זו את זו.

אנשי  ובהנחלתן.   בגיבושן  אלא  נורמות,  של  באכיפה  אינה  המחב"מ  של  פעולתה  עיקר  84 .

המחב"מ עשויים להיות מעורבים בהדרכת מי שנותן תדריכים או ראיונות מטעם הצבא 

נורמות צבאיות שהופרו,  ובייעוץ להם. לצורך אכיפה בצבא פנימה של  לאנשי תקשורת 

הצבאית  הפרקליטות  של  עבודתה  על  סמוכה  והיא  לבדה,  לפעול  יכולה  אינה  המחב"מ 

והמשטרה הצבאית. 

הצנזורה  היא . 85 ברבים,  מדינה  סודות  חשיפת  למנוע  שתפקידה  בצה"ל,  נוספת  יחידה 

הצבאית.  הצנזורה הצבאית אמורה להגן על סודות המדינה בתחומי הביטחון השונים, 

26 עדות ראש המחב"מ, אל"מ  רם דור בפני הוועדה מיום 3 בינואר 2007.
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בדרך של מניעה מוקדמת של פרסום מידע הכולל סודות שהגיע כבר לידי אנשי תקשורת 

או אחרים. 

גורמים שאינם מוסמכים לקבלו בדרכים מגוונות.  לידי  יכול להגיע  כאמור, מידע סודי  86 .

בתוקף  לקבלו  שמוסמכים  ציבור,  עובדי  בידי  הסודי  המידע  מצוי  רבים,  במקרים 

על  אוסר  לעיל(  )שצוטט   1977  - התשל"ז  העונשין,  לחוק   117 סעיף  אמנם,  תפקידיהם. 

עובד ציבור למסור מידע כזה, ללא סמכות כדין, לאדם שלא היה מוסמך לקבלו, וסעיף 

דומה קיים גם בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955, אולם לעתים קרובות נורמות אלה 

מופרות, ומידע מסווג מוצא את דרכו החוצה. 

שאינו  מי  לידי  סודי  מידע  של  חשיפתו  נמנעת  תמיד  שלא  המצערת  לעובדה  ער  החוק  87 .

מורשה לקבלו, ושאינו חב חובת סודיות בעצמו. כך, בין אם העברת המידע 'באה בעבירה', 

ובין אם היא חוקית למהדרין, קובע החוק חובה נוספת, החלה על כל אדם או על כל גורם 

תקשורת, שהגיע אליו מידע סודי או העלול להיות סודי, להגישו לצנזורה לפני פרסומו, 

לבדיקה אם מותר לפרסמו.  הצנזורה היא אפוא, המחסום האחרון לעצירת פרסומו של 

מידע הכולל סודות מדינה.

. תקנות אלו נחקקו בזמן  הצנזור הצבאי פועל מכוח תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945. 88

המנדט,  והפכו לחלק מהמשפט הישראלי.  בתקנה 86 לתקנות אלו נקבע כי צנזור הוא 

סמכויות  נקבעו   87 בתקנה  לענייננו:  חשובות  תקנות  שתי  הביטחון.  שר  שמינה  אדם 

לפגוע,  עשוי,  להיות  עלול  או  עשוי,  היה  חומר שפרסומו  פרסום של  בצו  הצנזור לאסור 

הציבורי.  בסדר  או  הציבור  של  בשלומו  או  ישראל  מדינת  של  בהגנתה  הצנזור,  לדעת 

כי הצנזור  נקבע   97 הנושאים הטעונים בדיקה כאמור מופיעים ברשימה שבצו. בתקנה 

רשאי לדרוש מכל אדם העומד לפרסם חומר הכולל נושא שברשימת הנושאים, שיגישו 

לצנזור לבדיקה לפני הפרסום. מתוך הנושאים הכללים המופיעים בצו, המחב"מ קובעת, 

כאמור, את "יעדי ההסתרה", והצנזורה פועלת למנוע כל פרסום הכולל יעד הסתרה. 

בדיקה  נושאים הטעונים  לעדכן את הרשימה של  הצנזור רשאי, בתיאום עם המחב"מ,  89 .

להשתנות  יכולים  ההסתרה  יעדי  גם  הצורך.  לפי  לגריעה,  ובין  להוספה  בין  מוקדמת, 

מתקופה לתקופה. תפקידה של הצנזורה לבדוק את הפרסומים הטעונים בדיקה מוקדמת, 

ולשמור על יעדי ההסתרה בכל עת, בשגרה ובזמן חירום, מערכה או מלחמה.

דעתו  לשיקול . 90 מסורים  לפרסום,  היתר  ומתן  הפרסום,  איסור  כי  עולה  הנ"ל  מהתקנות 

הבלעדי של הצנזור. כמובן שהצנזור, ככל גוף ציבורי, כפוף לסמכות בית המשפט הגבוה 

לצדק, שיכול להורות על שינוי החלטת הצנזור שקבע איסור פרסום.
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תקנות ההגנה קובעות כי כל העובר על הוראות הצנזור באי-הגשה לבדיקה מוקדמת של  91 .

חומר הכלול  ברשימה שפורסמה, או כל מי שמפרסם חומר שהצנזור פסל את פרסומו, 
יאשם בעבירה, והוא צפוי לעונשים כבדים.27

שר  הגיע  החמישים  שנות  בראשית  כלשונן.   מופעלות  ואינן  כמעט  הנ"ל  ההגנה  תקנות  92 .

עם  פעולה  שיתוף  של  הסדרים  לקביעת  העיתונים,  עורכי  ועדת  עם  להסכם  הביטחון 

הצנזורה, במטרה שלא להפעיל באופן רגיל את המנגנון החוקי הקבוע בתקנות ההגנה. 

הכוונה הייתה ליצור הבנה עם העיתונות למניעת פרסומים הפוגעים בביטחון המדינה, 

החלטת  נגד  לעתור  התקשורת  יכולה  שבפניו  מקצועי-פנימי,  מנגנון  ליצור  זאת  ועם 

הפסילה של הצנזור. המנגנון שהוקם היה ועדת שלושה המורכבת ממשפטן, שהוא יושב 

ראש הוועדה, ומשני חברים: נציג צה"ל ונציג התקשורת. ועדת השלושה הייתה גם ממונה 
על אכיפה של הוראות הצנזור )במקום הענישה הפלילית(, על פי הקבוע בהסכם.28

לפי  צו,  מפרסם  הצנזור  הבאה:  בדרך  התקשורת  מול  הצבאית  הצנזורה  פועלת  בשגרה  93 .

הנושאים  את  ברשימה  מפרט  הוא  בו   ,1945 חירום(,  )שעת  ההגנה  לתקנות   87 תקנה 

מוגש  להיות  כאמור,  חייב,  הנושאים  אחד  הכולל  חומר  כל  מוקדמת.  בדיקה  החייבים 

לצנזור לבדיקה לפני פרסומו.29 

האלקטרונית(,  התקשורת   וגורמי  העיתונות  כלל  )בדרך  למיניהם,  מפרסמים  כאשר  94 .

הם  ברשימה,  הכלול  נושא  בו  ומאתרים  לפרסם,  רוצים  הם  אותו  החומר  את  בוחנים 

מעבירים את החומר אל הצנזור.  

ברוב המקרים לא מתעוררת בעיה. החומר יאושר לפרסום. ביתר המקרים צריך הצנזור,  95 .

בפרק הזמן הקצר העומד לרשותו, לקרוא את החומר שהועבר אליו, לסמן, לאור ניסיונו 

הרב והידע הרב שלו, עניינים שלכאורה נראים בעיניו כבעייתיים. לעתים עליו ליצור קשר 

עם גורמי ביטחון הנוגעים בדבר ולהתייעץ איתם, או לקבל מהם הסברים ועובדות באותם 

עניינים, הדרושים לו, כדי לקבוע אם יש לאשר  את פרסום החומר או לפסלו לפרסום. 

בשגרה, ולאור ניסיון רב-שנים של הצנזורים, פועל ההליך הזה בצורה מהירה וטובה.

החומר  מגיש  רשאי  ממנו,  חלקים  או  כולו  החומר,  של  הפרסום  את  פוסל  הצנזור  אם  96 .

הוועדה,  רשאית  ההסכם,  של  הקיים  הנוסח  לפי  הפסילה.  נגד  השלושה  לוועדת  לעתור 

אישרה  לבטלה.  או  הצנזור  החלטת  את  לאשר  הצנזור,  ואת  העותר  את  ששמעה  לאחר 

הוועדה את החלטת הצנזור, רשאי העותר לפנות לבג"צ. 

עד חמש שנות מאסר )תקנה 69(.  27

הסכם זה תוקן פעמים רבות, והוא עדיין לקוי. הומלץ  על החלפתו בידי ועדה שחבריה היו: ד"ר א' וינוגרד   28

)יו"ר( פרופ' אסא כשר ופרופ' גבריאלה שלו. לא נעסוק כאן בהמלצותיה.
29 הומלץ כי הצו יפורסם ברשומות, בהיותו "תקנה-בת-פועל-תחיקתי", וכך הוא יחייב כל אדם לציית לצו.
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נציין כאן כי הצנזורה פועלת על פי מבחן שניצר שתיארנו לעיל.30. 97 בעדותה של הצנזורית 

בפנינו הצטרפה אף היא למבקרי ההלכה, ולאלה הטוענים כי המבחן הזה גורם לכך שניתן 

אישור לפרסום של חומר, אף שיש חשש סביר כי הוא פוגע בביטחון המדינה. 

לגבי  רק   - אלה  לגבי  ואף  המוסדרים,  התקשורת  אמצעי  מול  בעיקר  פועלת  הצנזורה  98 .

הצנזורה,  ידי  על  נתפסים  אינם  במקומונים  או  אינטרנט  באתרי  פרסומים  העיקריים. 

מטיל  החוק  כי  לעובדה  ערים  אינם  כלל  להם  מהאחראים  ניכר  חלק  כי  להניח  וסביר 

עליהם חובה להגיש נושאים לבדיקה מוקדמת. 

הצנזור    - שבראשו  שלה,  המטה  באמצעות  בשגרה  פועלת  הצבאית  הצנזורה  יחידת  99 .

ושמונה  עשרים  משרתים  ביחידה  ובירושלים.  בתל-אביב  הצנזורה  ובסיסי  הראשי, 

צנזורים פעילים )רובם אזרחים(. היחידה פועלת עשרים וארבע שעות ביממה, 365 ימים 

מילואים,  כוחות  גם  הצנזורה  לרשות  עומדים  מלחמה  בתקופת  מלאה.  בזמינות  בשנה, 

שמספרם הכולל - מאה וארבעים, מהם מאה עשרים ושנים סד"כ מקצועי, והיתר )כולל 

נהגים( סד"כ מנהלה וסגל טכני. מתוך  אנשי המילואים, רק שמונים ותשעה עברו קורס 

צנזורים, ומתוכם רק חמישים ותשעה מורשים לפסול או לאשר חומר.  

לצנזורה עצמה אין מנגנון אכיפה של הנורמות שמכוחן היא פועלת על פי תקנות ההגנה.  100 .

ואולם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  של  בשיפוטו  נמצאת  שאכיפתן  פליליות,  עבירות  אלו 

הצנזורה יכולה להפעיל בעצמה  את ההליכים בפני ועדת השלושה על פי ההסכם. 

בנוסף למנגנון מניעת הפרסום המופעל על ידי הצנזורה, יכולות רשויות הביטחון למנוע  101 .

צווים שיפוטיים מיוחדים לאיסור פרסום.   פרסום מידע הנוגע לעניין מסוים באמצעות 

הצורך  בפנייה כזו יכול להיווצר, למשל, בקשר  לפעולה או פעילות שהגורם הביטחוני 

מקיים, או עומד לקיים, כאשר מידע מסווג בקשר לכך עלול לדלוף, ויש צורך מיידי לקבל 

צו, המחייב את כל גורמי התקשורת להימנע מלפרסמו.

בסכנת  הם  כאשר  המדינה,  של  הביטחוניים  הסודות  על  ההגנה  כי  נותנת  הדעת  ככלל,  102 .

לפעול  היודע  מקצועי,  גוף  בידי  תיעשה  אם  אפקטיבית,  יותר  תהיה  בתקשורת,  פרסום 

גורמי  מערכת הביטחון וקהילת המודיעין, והמיומן לפעול  בשיתוף פעולה שלם עם כל 

מאפשר  אינו  הללו,  הגורמים  כלל  בין  והסמכויות  האחריות  ביזור  התקשורת.  נוכח 

של  הביטחוניים  הסודות  על  בהגנה  התקשורת,  נוכח  מתוכלל  וטיפול  מלאה  מקצועיות 

המדינה. 

בדרגים  הן  רקע,  מתנאי  מושפעת  המידע  ביטחון  על  ההגנה  פעולת  כי  גם  לציין  יש  103 .

המדיניים והמנהליים והן במערכת הצבאית – וגם בחברה ולאור הטכנולוגיה. תנאי רקע 

ראה סעיף 42 לעיל, וההערות לגבי מבחן זה בסעיפים 43 ו-44.  30
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אלה כוללים נורמות ארגוניות ותרבות ארגונית, ולגבי הצבא - מדיניות תקשורת ונהלי 

הפעולה של חטיבת דובר צה"ל. נייחד כמה דברים כלליים, בשלב זה, על גורם זה.

דובר צה"ל תהיה  כי חטיבת  נקבע  2006. 104 בלשכת הרמטכ"ל  16 במאי  ביום  בדיון שהיה 

הדובר  יוכפף  צה"ל,  דובר  תפקיד  של  הייחודי  אופיו  "בשל  ואולם  אמ"ן,  לראש  כפופה 

אישית לרמטכ"ל."

בעדותה בפנינו31. 105  הגדירה  דוברת צה"ל בתקופת המלחמה, את תפקידיה של חטיבת דובר 

צה"ל במלים הבאות:

"חטיבת דובר צה"ל היא הסמכות המקצועית בצה"ל בכל מה שקשור לדוברות ולהסברה. 

היא נושאת באחריות להובלת מאמץ ההסברה והדוברות בארץ ובעולם. התפקידים שלנו: 

לייעץ לרמטכ"ל ולצה"ל כולו בנושא דוברות והסברה, לקבוע את מדיניות צה"ל בתחום 

הדוברות וההסברה״.

בסיכום כנס שערך הרמטכ"ל ביום 14 ביוני 2005. 106 לסגל הפיקוד הבכיר נאמר:

"לראיית  הרמטכ"ל, התקשורת הינה חלק בלתי נפרד מהמציאות בה פועל צה"ל. לאור 

לפתיחות תקשורתית מרבית, אך מבוקרת, תוך הקפדה  זאת, בכוונת הרמטכ"ל לפעול 

להנחיית  ובכפוף  ובסמכות,  ברשות  זאת  יעשה  בתקשורת,  המתבטא  מפקד  שכל  כך  על 

דובר צה"ל, המהווה את הסמכות המקצועית לכל נושא התקשורת בצה"ל."

דברי הרמטכ"ל בכנס הנ"ל  היו מעין אני-מאמין שלו לקשר שבין התקשורת לצה"ל, ואנו 

נבחן בהמשך הדברים איך התבצעה אמירה זו, הלכה למעשה.

מדינת  פועלים  שבתוכו  מרכזי  נתון  היא  תקשורת  כי  הרמטכ"ל  עמדת  על  לחלוק  אין  107 .

 - ובהצלחה   - בולטת  בצורה  קוימה  תקשורתית  פתיחות  של  מדיניות  וצבאה.  ישראל 

בהתנתקות מרצועת עזה וצפון השומרון, כאשר כל שלבי התהליכים לווו מקרוב על ידי 

עיתונאים וצלמים מן הארץ ומהעולם.  אלא שלא ברור אם התרכזות באירוע מסוג זה 

נתנה מענה טוב גם לצורך של הצבא להתמודד עם בעיות סבוכות של ביטחון מידע מול 

אויבים. נציין כי הרמטכ"ל ציין שהבקרה על הפתיחות התקשורתית התבטאה בנוכחות 

ובסמכות מטעם יחידת דובר צה"ל. היינו מוסיפים בהקשר זה גם את המחב"מ.

במסגרת הנושא בו אנו עוסקים נוסיף גם זאת: לצבא סמכויות לקבוע נורמות ארגוניות  108 .

פנימיות לגבי ציוד צבאי וציוד תקשורת בצבא, כמו גם להצטייד בציוד מוצפן ומאובטח. 

כל אלה הם חלק מן ההיערכות הצבאית להשגת מכלול מטרות הצבא. למפקד צבאי יש 

גם סמכויות, על פי תקנות ההגנה, להכריז על שטחים, דרך קבע או לזמן מסוים, כ"שטח 

צבאי סגור". הכרזה כזו מאפשרת מניעת נגישותם של אנשים לא מורשים לשטח שהוכרז 

עדות דוברת צה"ל תא"ל מירי רגב בפני הוועדה, מיום 5  בדצמבר 2006.    31
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שטח צבאי סגור, והיא כלי משפטי המאפשר, במקרים מתאימים, הגבלת נגישות פיזית 

למקומות שבדרך כלל הם בתחום רשות הרבים. 

תנאים לשמירת סודות יעילה

נורמות  הטמעת  טכנולוגיות;  יכולות   למנות:  ניתן  יעילה  סודות  לשמירת  התנאים  בין  109 .

העברה  יכולות  נכונה;  במידה  מוצפן  ציוד  מתאימים;  עזרים  יעילים;  אכיפה  ומנגנוני 

הוראות  של  והתאמה  עדכון  יעילה;  פעולה  לצורך  הנדרשים  חומרים  של  מאובטחות 

קודים  החלפת  יעילה;  אבטחה  שיאפשרו  לצרכים  אפקטיבי  מענה  מתן  רלוונטיות; 
שגרתית. 32

המערכות  של  מוקדמת  היערכות  היא  יעילה  מידע  לאבטחת  ביותר  חשוב  נוסף  תנאי 

הנוגעות בדבר לעבור ממצב של שגרה למצב של חירום, מסוג פיגוע גדול, מבצע צבאי או 

מלחמה של ממש.  מעברים כאלה צריכים להיות מהירים וחדים. לשם כך הכרחיים נהלי 

מעבר, הקצאה מראש של משאבים לחירום, כללים להפעלת ביטחון מידע בתנאי חירום 

ותרגום מתמיד של מעבר לחירום, כולל גם של הדרגים הממונים. 

לא ניתן לאפיין מצבי חירום באופן כללי. מה שברור הוא כי מצבי חירום דורשים ריכוז  110 .

של מאמץ. ככל שמצב החירום רחב יותר ומתמשך יותר - המאמצים הקשורים בביטחון 

מידע, כמו גם מאמצים אחרים, גדולים יותר. היערכות למצב חירום מחייבת אם כן רמה 

סבירה של מוכנות, ויכולת מהירה יחסית לעבור לאופן תפקוד ההולם את המצב החדש.

אם להמחיש מספר פרטים, אופן תפקוד בזמן חירום מחייב, למשל, יכולת להגדיל את  111 .

גם  ובצנזורה.  הוא מחייב  מצבת הכוחות העוסקים בביטחון מידע במודיעין, במחב"מ 

יכולת - 

• להגדיל את המצאי של מערכות ועזרים מוצפנים ומתואמים ומעודכנים; 

• להכין תכנית פעולה להיקפים גדולים הרבה יותר של תקשורת מקומית וזרה, של 

עניין ציבורי, ושל צורך להתמודד עם אלה; 

• להגדיל את נפח המידע הסודי אשר פרסומו, בזמן אמת, עלול לגרום נזקים של ממש 

למאמץ של המדינה; 

• לענות לצורך אפשרי של עדכון דחוף של יעדי ההסתרה ושל מבחני הצנזורה;

• ליצור יכולת מעקב אחרי מודיעין, לאתר נקודות תורפה של אבטחת מידע, ולתת 

להן מענה מיידי תוך כדי הפעולה.

בנוסף, כמובן, למתן עדיפות לנושא על ידי הדרגים הבכירים, הקצאת משאבים מתאימים לגורמים העוסקים   32

בשמירת המידע הסודי, משמעת ארגונית וכדומה, שעליהם נעמוד בהמשך הדברים.
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חולשה בהיערכות חירום מסוג זה עלולה לגרום לכך שמערכות המתפקדות באופן פחות  112 .

או יותר סביר בשגרה, לא תוכלנה למלא את תפקידן היטב דווקא בשעת מבחן עליונה.  

זה אשר קרה במידה רבה במלחמת לבנון השנייה. 
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חלק שני: ביטחון המידע במלחמת לבנון השנייה

כללי

בחלק הראשון של פרק זה תיארנו את בעיות אבטחת המידע בשגרה, שלא בתקופת חירום  113 .

או מלחמה. כל זה נועד לשמש רקע ובסיס לנושא העיקרי של פרק זה - אבטחת המידע 

נדון בתפקוד של כל הגורמים אותם  נושאי ביטחון המידע במלחמה  במלחמה. בתיאור 

צורך  היה  עימה  מידע,  לביטחון  בתיאור הפעילות הקשורה  נפתח  ציינו בחלק הראשון. 

להתמודד במלחמה. נמשיך לתיאור כללי של התוצאות של ההתמודדות של ישראל עם 

בעיות ביטחון המידע במלחמה. לאחר מכן נעבור לתיאור הפעילות של כל אחד מהגורמים 

המרכזיים.  כל אלה יהוו בסיס למסקנות ולהמלצות בחלק השלישי. נציין כאן כי בדו״ח 

הגלוי לא נכללו פרטים שונים המפורטים בדו״ח הסודי, שגילויים אסור.

נקדים את המאוחר ונאמר כי הצבא והמערכות המופקדות על ביטחון המידע היו צריכים  114 .

ניכר מן ההיערכות  רוויה בתקשורת מהארץ ומהעולם, כאשר חלק  להתמודד עם חזית 

הצבאית ומפגיעת הטילים התבצע בשטח ישראל הנמצא ברשות הרבים וחופשי לנגישות.  

הערוצים  מן  ניכר  חלק  ביותר.   רבים  תקשורת  ערוצי  בישראל  עסקו  המלחמה  בכיסוי 

הישראליים שידרו משך כל המלחמה שעות ארוכות, לעתים אף 24 שעות ביממה.

אלו הגורמים שנעסוק בהם:. 115

אמצעי התקשורת - שבדרך הטבע - חיפשו מידע רב ככל האפשר, וביקשו להציג יתרון על 

פני מתחריהם ברמת המידע, בעיתוי הפרסום, ובאיכות הניתוח והפרשנות; 

האויב )כאשר אנו מתייחסים לא רק לחזבאללה, אלא גם לאלו שסייעו לו בהשגת מידע(, 

על  ועל החלטות הדרג המדיני, כמו  שעסק במרץ בחיפוש מידע אמין ואמיתי על הצבא 

מוָרל החברה הישראלית.  מידע כזה התקבל אצלו הן ממאמצי איסוף שהוא עצמו ניהל, 

בדרכים שונות, והן מעיון באמצעי התקשורת הישראליים והזרים;

זו  במסגרת  צה"ל.   של  וההסברה  הדוברות  מערכת  את  שהפעילה  צה"ל  דובר  חטיבת 

קוימו תדריכים וניתנו היתרים למפקדים וללוחמים להתראיין. בזמן מסוים אף הצמידו 

כתבים ליחידות לוחמות בשטח;

המחלקה לביטחון מידע )המחב"מ( שפעלה במגוון דרכים על מנת למנוע דליפה של מידע 

סודי מתוך הצבא;

הצנזורה הצבאית, שתפקדה כסכר הסופי, למניעת פרסום של מידע סודי לציבור;

היו  הלחימה  שבעת  וחייליו,  צה"ל  מפקדי   אמ"ן,  ראש  הרמטכ"ל,  המידע":  "מקורות 

חשופים למידע סודי רב, וכן אזרחים;  
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ולחומרים  לדיונים  שותפים  היו  הם  שאף  ועוזריהם,  השונים  המדיני  הדרג  גורמי  וכן 

סודיים.

חובת  כל  עליהם  הייתה  שלא  אנשים  היו  המידע"  מ"מקורות  חלק  כי  להזכיר  חשוב  116 .

סודיות. ישראל היא מדינה קטנה מאוד. כל העם צבא, ואנשים רבים יכלו לראות במו 

עיניהם פרטים בעלי חשיבות ומשמעות צבאית, כגון תנועות צבא ורכב קרבי, או מיקומן 

מתקנים  ליד  נפלו  אלה  כאשר  אף  הרקטות,  נפילת  מיקום  ואיסוף.   כינוס  נקודות  של 

אסטרטגיים, היה נתון זמין לרבים, שלא הייתה עליהם חובת סודיות. 

גם צינורות העברת התקשורת כיום הם מגוונים.  לחלק מן האנשים האלה היו דרכים  117 .

והבלוגים.  ההתמודדות  לציבור, באמצעות רשת האינטרנט  ישירות  להביא את המידע 

עם צורכי ביטחון המידע חייבת להתחשב בנתוני רקע אלה של המציאות התקשורתית 

המודרנית בישראל.

מבחן התוצאה - חשיפת סודות המדינה בפני האויב וגורמים אחרים33

כאשר בוחנים את תחקירי צה"ל אחרי המלחמה, ברור כי נתגלו כאן כשלים משמעותיים,  118 .

של  היעדים   - זו  מבחינה  המלחמה.  על  ניכרת  השפעה  בעלי  שהיו  בטחוני  מידע  בנושא 

ההתמודדות עם סיכוני ביטחון המידע לא הושגו באופן מלא וגם נכשלו מבחינות רבות. 

הדבר מחייב התעמקות בנושא ופיתוח דרכים להתמודדות טובה יותר בעתיד.

חשיבות  ייחס  חזבאללה  ומקורותיו,  מערכותיו  בעזרת  חזבאללה  שהשיג  מידע  מלבד  119 .

ומהימנות רבה למתפרסם בכלי התקשורת הישראליים, ובכלל זה לדברי בכירים בדרג 

מחריגה  היו  העיקריים  הדלף  מבצעית. מקורות  לפעילות  אותו  ותרגם  והצבאי,  המדיני 

מספקת  במידה  עיניהם  את  האירו  שלא  בכירים,  של  בעיקר  רקע,  ובשיחות  בתדרוכים 

הסיקור  גם  רשמיים.  לא  בערוצים  מהדלפות  שנבע  וממידע  שנקבעו,   ההסתרה  ליעדי 

התקשורתי, לא היה נקי מחשיפת מידע מסווג, על אף  שיעדי ההסתרה הועברו  לגורמי 

התקשורת באופן שוטף, והופצו בחלקם במסמכי דובר צה"ל, ועל אף שנעשה מאמץ מצד 

דובר צה"ל למנוע חשיפה כזו. 

נזכיר כי חזבאללה הקפיד מאוד על הסתרת מידע כזה בנוגע אליו עצמו. . 120

לדליפת המידע היו השפעות מיידיות בשדה הקרב. לא ניתן לפרטן בדו״ח הגלוי. . 121

33 במקרה זה יש מקום להשתמש במבחן התוצאה שכן ניתן ללמוד ממנו על הסיבות שגרמו לתוצאות לא רצויות. 
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את  הרמטכ"ל  קיבל  שבסיכומו,  דיון  הרמטכ"ל  בלשכת  התקיים   122 .2006 בנובמבר   26 ב- 

קביעת המחב"מ כי רמת חשיפת כוחות צה"ל הייתה גבוהה מאד, וכפועל יוצא  היא פגעה 

ביכולת הפעולה של צה"ל, וסיכנה את עליונות המידע והעליונות המודיעינית.34  

במקרה  אם,  אף  האפשרית,  הדליפה  מקורות  את  לבחון  חייבת  מידע  ביטחון  מדיניות  123 .

זה או אחר, כשל של אבטחת מידע לא גרם נזק שהתממש.  על בסיס תחקיר כזה ניתן 

להתמקד בצורה מדויקת יותר בנקודות של ליקויים באבטחת מידע.

אבטחת אמצעים אלקטרוניים

טקטי  רדיו  קשר  מכשיר  הוא  הלוחמים,  הכוחות  את  המשמש  העיקרי  הקשר  אמצעי  124 .

שביסודו משדר תקשורת באופן גלוי, וכתוצאה מכך מאפשר האזנה בקלות רבה למידע 

המשודר באמצעותו. כתרופה לכך מוסיפים למכשיר הקשר רכיב הצפנה )מצפין( כמו גם 

למערכות תקשורת ולמחשבים.

בדו״ח הסודי פרטנו את הבעיות הקשורות לנושא זה.

אמצעי קשר לא מוצפנים נוספים שימשו בצה"ל. לא היה זה מיוחד למלחמה זו. כבר החל  125 .

משנת 2003 התריעה המחב"מ נגד השימוש באיתוריות, והמליצה, בהנחה שהן תמשכנה 

לשמש את צה"ל, להצטייד באיתוריות מוצפנות.

 126 .11 ביום  הלחימה,  סיום  לקראת  הרמטכ"ל  ידי  על  מידע  ביטחון  התייעצות  בסיכום 

גלויות, למעט  באוגוסט 2006, הורה הרמטכ"ל על הפסקת השימוש בצה"ל באיתוריות 

נושאים  על  דיווחים  העברת  על  הרמטכ"ל  אסר  זה  בהקשר  מנהלה.  גורמי  של  שימוש 

מבצעיים מסווגים באיתוריות אלו. כן הורה הרמטכ"ל על הקטנת השימוש בקשר גלוי 

במקומות  בהם יש חלופה מוצפנת, והורה על אי הכנסת טלפונים ניידים לזירות הלחימה 

השונות.

את  מבצעית  לפעולה  הנכנסים  החיילים  מן  לאסוף  יש  לפיה  קבע  פקודת  קיימת  בצבא  127 .

הטלפונים הניידים שלהם. בכל מהלך המלחמה וברוב היחידות התעלמו מהפקודה הזו.  

הגלוי. בדו"ח  כך  על  להרחיב  אפשרות  אין  לקחים.  הופקו  זה  בנושא  שנעשה  בתחקיר  128 .

ראוי לציין כי בנושא חשוב זה לא נעשה די על מנת להגן על יכולת הפעולה של צה"ל ועל 

שלומם של לוחמיו.  אבטחת רשתות התקשורת על מנת לאפשר ללוחמים תקשורת יעילה 

ובטוחה הוא מרכיב ראשוני של היערכות ביטחון מידע. 

כאמור, החשיפה באה לא רק מן התקשורת, אלא גם מהאזנות למידע צה"לי שהועבר בין היחידות הלוחמות   34

או המפקדות.



פרק שלושה עשר • ביטחון המידע במלחמה                    

     458

פעולות המחלקה לביטחון מידע

כאמור, הגוף האמור להכין מדיניות בנושאי ביטחון מידע בתוך הצבא ולהיות אחראי על  129 .

הטמעתן, ועל הבסיס של ההצטיידות הנדרש על מנת לשמור על הנהלים הוא המחב"מ.  

ההסתרה.   יעדי  לגבי  צה"ל  ודובר  הצנזורה  של  ההנחיה  בנושא  תפקיד  גם  יש  למחב"מ 

נגיע לנושאי פרסום המידע המסווג בהמשך. כאן נעסוק בפעולת המחב"מ, ובאפקטיביות 

שלה בכל מרכיביה, הן בהכנה למלחמה והן במהלכה.

לנוכח הסכנות הכרוכות בחשיפת מידע אסטרטגי וטקטי לאויב, ניתן היה לצפות לחשיבה  130 .

מעמיקה בעניין זה, ולהטמעה של האיום המודיעיני בקרב יחידות צה"ל ובתהליכי בניין 

לגבי  הן  עצמם,  הלוחמים  הכוחות  של  קפדנית  הנחיה  שתהיה   לצפות  היה  ניתן  הכוח. 

שימוש באמצעי קשר לא מאובטחים, והן לגבי הכנת עזרים שיבטיחו פעילות ותקשורת 

צה"ליים ללא חשש היחשפות. היערכות כזאת היא תפקידה של המחב"מ.

ולמאפיינים. 131  שונות  מבצעיות  לתכניות  מותאמת  להיות  צריכה  ההיערכות  כאמור, 

הייחודיים של זירות שונות. הדבר צריך למצוא ביטוי במתארי ההצטיידות, האימונים 

וההכנות ללחימה בזירות השונות. למרות זאת,  על פי האמור בתחקיר המחב"מ, נכנס 

המלחמה.  במהלך  ניכר  והדבר  אלה,  בנושאים  מספקת  מוכנות  ללא  למלחמה  צה"ל 

של  כלליות  בעיות  לצה"ל  היו  כי  ציינו  זה,  בדו"ח  אחרים  בפרקים  ואף  החלקי,  בדו"ח 

מוכנות, ובעיות מיוחדות של מוכנות ללחימה קרקעית בזירת לבנון.  אלה מצאו ביטוי גם 

בהיערכות ובהטמעת הנורמות של ביטחון המידע.

צריך. 132  לוחם  כל  הלחימה.  תורת  בתוך  מובנה  חלק  להיות  צריכה  מידע  לביטחון  ערנות 

להיות ער לכך שזלזול או רשלנות בנושאי ביטחון מידע עלולים להיות הרי-אסון לו עצמו 

ולחבריו ליחידה, ואולי גם לכל הכוחות שבשטח.  הידיעה שהאויב מאזין בכל רגע, צריכה 

להיות טבועה עמוק בתוך תודעת כל לוחם. 

העיקריים. 133  מתפקידיה  הם  האפקטיבית  והטמעתה  מידע  ביטחון  תורת  גיבוש  כאמור, 

של המחב"מ.  ברמת המוכנות, ההצטיידות והפעילות בשטח נראה כי המודעות הזו לא 

הופנמה היטב. 

איננו יכולים לקבוע איך קרה הדבר שהמודעות בצה"ל לנושאי ביטחון מידע לא הייתה. 134 

גבוהה. כך לגבי שימוש במערכות קשר לא מוצפנות, כך לגבי הכנסה של טלפונים ניידים 

ושימוש בהם, כך לגבי חוסר עדכון של הוראות הקשר, וכך לגבי ההעברת מידע מסווג למי 

שלא היה מורשה לקבלו. עובדה מצערת זו מצאה ביטוי, כאמור, גם ובמיוחד במלחמה 

בלבנון. 
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התרשמנו כי המחב"מ הייתה ערה לכובד האחריות, וניסתה בכל יכולתה לפעול בצורה  135 .

טובים  הישגים  להשיג  שיכולתה  תחושה  לה  הייתה  אולם  המידע,  ביטחון  על  שתשמור 

למפקדים,  הזו  להקנות את התודעה  היה   לעשות  יכלה  כל שהיא  שכן  מוגבלת,  הייתה 

הייתה מוטלת החובה להטמיע תודעה זו בקרב חייליהם. כדי שהמפקדים  עליהם  אשר 

יחושו בחשיבות הנושא ויתייחסו לכך ברצינות הראויה, היה צורך שתינתן לתפקיד חשוב 

ולא שולי זה, ברכת הפיקוד הבכיר, בצורה ברורה והחלטית, וממנו המסר היה עובר  דרך 

כל צינורות הפיקוד עד לחייל האחרון. 

בפקודה מחייבת ובהקפדה  ברכתו של הפיקוד הבכיר לנושא זה הייתה  אמורה להיאמר . 136

על יישומה. בלי גיבוי כזה - המחב"מ לא יכלה למלא את משימתה העיקרית ביעילות. 

והכשרה  היערכות  על  מבוססת  להיות  חייבת  מלחמה  בזמן  טובה  היערכות  ועוד,  זאת 

נכונות בתירגול ובאימונים ובהצטיידות שקדמו להם.

בנוסף לחסרים חמורים במוכנות ובהצטיידות, גיבוי כזה ניתן במשורה בזמן המלחמה,  137 .

ולא היה מאמץ  מתבקש לשלב את ראש המחב"מ בדיונים הקשורים להחלטות באשר 

ללחימה בלבנון, על אף שדברה של המחב״מ אמור להישמע בכל דיון אסטרטגי וטקטי. 

למרות שכבר בתקופה הראשונה של המלחמה התגלו "דליפות" חמורות של מידע ויכולות  138 .

האזנה, לא היה ניסיון מסודר במערכת להפיק לקחים ולהתגבר על התקלות עד לימים 

האחרונים של הלחימה ממש. 

אמ"ן  בתחקיר  הרמטכ"ל  בלשכת  דיון  נתקיים   139 .2006 בנובמבר   26 ב-  כי  הזכרנו  כבר 

למלחמה בחזבאללה. בסיכום הרמטכ"ל לאותו דיון קבע הרמטכ"ל כי ההתמודדות מול 

מתוך  בצה"ל,  ותרבותי  תפיסתי  שינוי  חייבה  לחזבאללה   צה"ל  כוחות  של  החשיפה 

מטרה להפוך את אבטחת המידע לחלק בלתי נפרד מהעשייה המבצעית ותהליכי בניין 

הכוח.

את  לשלב  יש  כי  נקבע  במלחמה,  באמ"ן  המערכים  לתחקירי  אמ"ן  ראש  בסיכום  גם  140 .

המחב"מ בשעון הלחימה )לוח פעולה יומי( ובמחקר בנושא ראיית האויב את כוחותינו.  

אף בעדויותיהם בפנינו הדגישו הרמטכ"ל )היוצא( וראש אמ"ן את מחויבותם להקפדה 

בנושאים אלה, הן ברמת הטמעת הנורמות והן ברמת אכיפתן.
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התקשורת וביטחון מידע במלחמה

כל  על  הישראלית,  בתקשורת  פרסומים  היו . 141 חזבאללה  של  נוסף  מידע  מקור  כאמור, 

ערוציה, הכתובה והאלקטרונית.  נפתח בתיאור היקף הפרסום של התקשורת עצמה, ואז 

את   - והצבאי  המדיני  בדרג   - עצמם  מסווג  מידע  מקורות  הזינו  בה  בצורה  לדון  נעבור 

ובעיקר  המחב"מ,  ניסו  בה  ובצורה  צה"ל,  דובר  באמצעות  ובין  ישירות  בין  התקשורת, 

היו  שלא  מידע  פריטי  בתקשורת  פורסמו  בפועל  כי  כבר  אמרנו  בפרץ.  לעמוד  הצנזורה, 

אמורים להיות מפורסמים. חלקם הוגש לצנזורה, וחלקם כלל לא הוגש לבדיקתה.

התקשורת  של  תפקידה  של  ובהערכה  בתיאור  הגדולה  המורכבות  את  הדגים  זה  צירוף  142 .

במלחמה  התקשורת  בתפקוד  אפוא  נטפל  בפרט.   לבנון  ובמלחמת  בכלל,  במלחמה 

במיוחד  נדגיש  כי  ביטחון המידע, אם  להיבט הצר של  בעניינים ההולכים אל מעבר  גם 

היבטים ישירים הקשורים לביטחון המידע.  גישה כזו מתחייבת, הן בשל תפקידה המרכזי 

והחשוב של התקשורת, והן בשל התגובות המעורבות של הציבור כלפי תפקוד התקשורת 

במלחמה. 

בפתח הדברים נדגיש כי בנושא הצר של ביטחון מידע, הרוב הגדול של הכתבים ושל ערוצי  143 .

מידע.  ביטחון  של  משיקולים  לפרסמו  שאין  מידע  לחפש  במכוון  פעלו  לא  התקשורת, 

הייתה מידה מסוימת של חריגות ושל הפרות, אולם אלה לא שיקפו את הכלל.  במקרים 

מסוימים, מטעמים של אחריות ציבורית, כתבים לא פרסמו מידע שהגיע לידיהם. למרות 

פורסמו. אנו  וחלקן  לידי התקשורת,  הגיעו  גדולות מאוד של מידע מסווג  זאת, כמויות 

נבחן איך צלח מידע זה את המחסומים שהיו אמורים למנוע את זליגתו.

השפעתה של התקשורת על השיח הציבורי, והביקורת על התקשורת, לא נבעו רק או בעיקר  144 .

מן העובדה כי התקשורת נתנה פרסום בזמן אמת למידע בעל חשיבות ביטחונית,  אלא 

בגלל מכלול תפקידיה של התקשורת בזירה הציבורית.  בדיקת תפקודה של התקשורת 

אכן מעלה שאלות חשובות, הן ברמת ביטחון המידע והן ברמות כלליות יותר.

אנו נתרכז בעיקר בהיבטי ביטחון המידע, אולם לעתים נתייחס גם להיבטים אחרים של  145 .

נוכחות התקשורת, שכן תפקידה כמעבירת מידע מקבל חלק מחשיבותו בשל הצטרפותו 

לתפקידיה החשובים האחרים. 

המתווך. 146  היא  התקשורת  ביותר:  וחשובות  עיקריות  פונקציות  שתי  ממלאת  התקשורת 

להעברת מידע על ההתרחשויות המקומיות והגלובליות אל הציבור.  התקשורת היא גם 

הציבור.  את  המעניינות  מרכזיות  בסוגיות  שונות  דעות  להשמעת  ביותר  אפקטיבי  כלי 

במילוי שתי הפונקציות הללו כאחת, יש בידי התקשורת  גם יכולת להשפיע על דעת הקהל 

לקראת דעה זו או אחרת, על ידי מתן דגשים בדעות ובידיעות שהיא מביאה לציבור. זהו 
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וגם מקבלי ההחלטות הבכירים מאמינים  עוד  – מה  גדולה מאד  עוצמתו  כוח שלעתים 

בעוצמת התקשורת ומושפעים ממנה רבות.

חופש. 147  דמוקרטי.  במשטר  החשובים  האלמנטים  אחד  היא  התקשורת  כי  הדגשנו  כבר 

דעה, הם מהנדבכים  העיקריים של  כל  ולהביע  מידע  להעביר  וחופש העיתונות  הביטוי 

חברה חופשית. יכולתו של הציבור לקבל מידע רלוונטי על פעולותיהם של נציגי הציבור, 

הבקרה  תפקיד  את  למלא  ביכולתו  חיוני  מרכיב  היא  לו,  הנוגעות  החלטות  המקבלים 

בעלי  בנושאים  ואמין  במידע שוטף  גם  רב  עניין  יש  לציבור  נבחריו.  פעולת  על  השוטפת 

עניין לציבור, ומלחמה בה משתתף הצבא היא בוודאי נושא כזה. מכאן מובנת החשדנות 

המתעוררת כלפי כל ניסיון להגביל או לצמצם את פעילות התקשורת. 

בחלק הראשון של פרק זה אף הדגשנו את  ההתנגשות היכולה להיות קיימת, ושבחלקה. 148 

סודותיה.  בשמירת  המדינה  של  הצורך  לבין  העיתונות  חופש  בין  בלתי-נמנעת,  גם  היא 

בימי מלחמה ישנה רגישות כפולה ומכופלת, לגבי עניינים שבפרסומם עלול להיות סיוע  

גדול,  כה  התקשורת  היקף  שבה  בתקופה  שבעתיים  רגישים  כמובן  הדברים  לאויב.  

ומהירות העברת המידע עצומה, וכאשר יש קשר ישיר וידוע היטב בין תמונות ודימויים 

ובין השפעה מיידית על מרכיבים חשובים בניהול הפעולה הצבאית והמדינית. 

משפיעות. 149  שתמונותיה  מצולמת,  במלחמה  הראשונה  ההתנסות  זו  אין  ובעולם  בישראל 

במידה רבה על דעת הקהל ועל התמיכה במלחמה  או ההתנגדות לה, בארץ ובעולם.  

והבינלאומית. 150  הישראלית  התקשורת  תגובת  עם  למדי  ארוכה  התנסות  כבר  יש  לישראל 

של  סוגיה  גם  התעוררה  מהם  בחלק  לפחות  מעורבת.  הייתה  בהם  צבאיים  לאירועים 

ביטחון מידע ושל פרסום לא זהיר של מידע מסווג בעל חשיבות ביטחונית משמעותית.

על רקע כל האמור, ניתן היה לצפות לחשיבה מעמיקה ולהנחיות ברורות מטעם הדרגים. 151 

המדיני והצבאי, וגם מתוך חוגי התקשורת עצמם, באשר למעורבות התקשורת בחשיפת 

מידע סודי, ומציאת דרכים לפעול, באיזון נכון, בין שמירה אפקטיבית על סודות המדינה, 

לבין זכות הציבור לדעת, בין ביטחון המידע לבין מתן אפשרות נאותה לתקשורת לסקר 

היציאה  לפני  להיות  צריך  היה  כך  בעורף.   והן  בחזית  הן  במלחמה,  האירועים  את 

למלחמה וכך גם במהלכה, כאשר התברר כי בתקשורת הישראלית התפרסם מידע בעל 

ערך ביטחוני, שפרסומו היה עלול לפגוע בכוחות הלוחמים או ביתרונה הצבאי של ישראל 

.

כלפי. 152  שהופנו  אחרות  ביקורות  ובין  סודי  מידע  פרסום  של  בעיות  בין  מבחינים  אנו 

בניגוד להנחיות  כפי שציינו, לא רק לפרסום מידע סודי  התקשורת הישראלית.  אולם, 

ביטחון המידע יכולה להיות השפעה על המלחמה. 
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במהלך המלחמה בלבנון ולאחריה נשמעו בציבור טענות קשות נגד התקשורת, הן הכתובה. 153 

והן האלקטרונית, על פרסומים ודיווחים שנעשו בעת המלחמה, שלדעת הטוענים - היו 

בהם גילוי סודות מדינה, פגיעה בביטחון המידע, סיכון חיי חיילים, סיכול פעולות צבאיות 

מתוכננות בשל פרסומים עליהן, לפני או תוך כדי ביצוען, ועל פגיעה במורל הציבורי.  מצד 

שני היו מי שטענו כי התקשורת לא מילאה - לפחות בשלבים הראשונים של המלחמה- 

היציאה  על  בהחלטה  הממשלה  מהלכי  של  ביקורתית  הערכה  של  החשוב  התפקיד  את 

למלחמה, וכי היא הצטרפה ללא ביקורת לתמיכה הגורפת שניתנה לצעדים אלה על ידי 

רוב הציבור ונציגיו.  

עוסקות. 154  כולן  ולא  שונות,  מטענות  מעורבות  שהן  למרות  אלה,  מטענות  במקצת  נדון 

קשה  במציאות  התקשורת  את  "להאשים"  נטייה  מדגימות  הן  שכן  המידע,  בביטחון 

במקום להתמודד עם המציאות ישירות, ומפני שחוסר ההבחנה בין טענות שונות מכביד 

על היכולת להעריך נכונה את כל אחד מן הטיעונים.

עיתונאים ישראלים הם מקצוענים, אך גם אזרחים. מדינתם נמצאת במלחמה נגד אויב.  155 .

ייתכן כי חלק מהם סברו כי המלחמה נוהלה באופן לא נכון.  יש הבדל בין הבעת עמדות 

מסוג זה - שהיא אכן חובה אזרחית )ולאו דווקא עיתונאית( ולגיטימית,  ובין דיווח קשה 

על תקלות בהתנהלות הכוחות בזמן אמת.  דיווח כזה עלול להיות פגיעה בביטחון מידע 

במובן הצר. )אם כי לעתים דווקא הוא מהווה גורם לתיקון דחוף של הטעון תיקון(.

איננו נוקטים עמדה בנושא מורכב זה.  רצינו רק להסב את תשומת הלב לכך שתפקוד  156 .

התקשורת בדיווח, ואף בהבעת דעה ופרשנות, יכול להשפיע על יכולת העמידה של החברה 

בישראל, גם אם אין בו פגיעות ישירות בביטחון המידע.  נראה נכון לצפות כי עיתונאים 

כאזרחים  מעמדם  ובין  כעיתונאים,  תפקידם  בין  ליישב  איך  בשאלה  ידונו  ישראליים 

במדינה הנמצאת במצב מלחמה – כחלק מהאתיקה המקצועית. 

בודדות,  המחשות  למצוא  אפשר  המלחמה  אחרי  עיתונאים  שכתבו  שונים  במאמרים  157 .

הדעות  חילוקי  על  לכבוד,  ראויות  עמדות  המשקפות  תקשורת,  פרשני  של  להתלבטויות 

שביניהם. יש במאמרים אלה כדי להציג בצורה חיה את הדילמות איתן דרושה התמודדות 

שיש בה כדי להבטיח שמירה על ביטחון מידע, לשמירה על חוסן החברה הישראלית במובן 

הרחב, יחד עם מענה לזכות הציבור לדעת וזכות התקשורת לפרסם.

רבים,  עדים  שמיעת  שכללו  רבות,  ישיבות  הקדישה  העיתונות  מועצת  כי,  יודעים  אנו  158 .

בהתנהגות  לדיון  לחימה,  בזמן  לעיתונות  אתיקה  כללי  לקביעת  הוועדה  במסגרת 

התקשורת במלחמה, מכל היבטיה. בדו"ח שהוציאה  היא, הציעה כמה תיקונים קלים 

לכללי האתיקה בנושאים אלו. 
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נסכם: אין מחלוקת  על כך  שאל לתקשורת לפרסם מידע בניגוד להנחיות מערכות ביטחון  159 .

יש  אין הצדקה להחלטת המחב"מ או הצנזורה.  כי  לעיתונאי  נדמה  כך אף אם  המידע. 

מנגנונים מּוְבִנים האמורים לעסוק בחילוקי דעות כאלה, ובזמן אמת של מלחמה - הספק 

צריך לפעול לטובת המופקדים על ביטחון המידע.

שהם  לשטחים  להיכנס  או  מוסתר,  מידע  "לגנוב"  מאמצים  לעשות  גם  לתקשורת  אל  160 .

שטחים צבאיים סגורים, או לראיין מפקדים ולוחמים בתוך שטחים כאלה. את הויכוח 

על השאלה אם היו ההגבלות האלה מוצדקות ראוי לנהל לאחר סיומה של המלחמה. 

נראים  הם  זאת,  עם  יחד  מצב.  בכל  מוחלטים  כעקרונות  אלה  שני  את  קובעים  איננו  161 .

עקרונות נכונים לגבי הנסיבות של מלחמת לבנון, שהייתה בעיקרה מלחמה קצרה למדי.  

נכון להדגיש כי בדרך כלל, אנשי התקשורת המרכזית עמדו בתנאים אלה.

במלחמה.   פרסום  לגבי  העיתונאית  האתיקה  בתחום  הן  יותר  ומורכבות  קשות  שאלות  162 .

 - ראשית, בהנחה שאיש תקשורת קיבל תדרוך או הדלפה ממי שהיה בידו מידע מסווג 

שאינו כלול ברשימת הנושאים המסווגים של הצנזורה - האם הוא חייב להפעיל שיקולים 

של אחריות ציבורית ולהימנע מפרסומו, או שמא אין זה תפקידו? 

, האם צריכה התקשורת לכבד כללים כגון אלה הנהוגים בדובר צה"ל לגבי מדיניות  שנית. 163

פרסום פרטים של נפגעים ומספרם?  מוסכם כי הטיפול בנושאים אלה אינו בסמכותו של 

הצנזור, שכן אין בפרסום המידע פגיעה בביטחון המדינה במובן הצר.  האם נכון לכלול 

מחויבות כזאת באתיקה העיתונאית?  נושא זה נהיה טעון יותר בשל התחרות הגוברת בין 

הערוצים.  אף אם היו עורכים שנטו לפעול בהתאם להנחיות כאלה, נטייתם לעשות זאת 

הפכה נמוכה יותר, כאשר מתחריהם לא נהגו כך. 

מלחמה  על  מדווחים  הם  כאשר  נייטרליים  להיות  אמורים  עיתונאים  האם   , שלישית. 164

- להזדהות עם  - במקביל לתפקידם העיתונאי  שארצם משתתפת בה? האם מותר להם 

מדינתם? הראוי שיעשו זאת?

רביעית. 165 ואחרונה: שמענו על כמה מקרים שבהם עיתונאים דרשו מן הצבא לקיים תדריך 

או פגישה שלא בנוכחות איש מיחידת המחב"מ, בטענה כי נוכחותו מפריעה לדיון. ברור 

כי נוכחותו של איש המחב"מ עלולה להגביל את חופש הביטוי של המתדרך, והיעדרו מונע 

מאיש המחב"מ להעיר, בזמן אמת, כי פריט מידע מסוים אסור בפרסום. איש המחב"מ 

של  אינה  נוכחותו  לגבי  להחליט  המרכזית  האחריות  המידע.  ביטחון  על  המופקד  הוא 

של  העלאתה  עצם  כי  לנו  נראה  במקום.  הבכירים  הצבא  אנשי  של  אלא  העיתונאים, 

הדרישה לסילוקו היא בעייתית, אולם האחריות לדחייתה היא על המפקד הבכיר.
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כיוון הציבור כעס כלפי אמצעי התקשורת, שבעצם  כי במקרים רבים אכן  נציין  לסיום  166 .

היה צריך להיות מכוון כלפי אלה שהתירו, אפשרו או אף יזמו, את הפרסום.   כך לגבי 

אסטרטגי,  מתקן  ליד  ושלא  עירוני,  איזור  בתוך  טווח  קצרי  טילים  של  הנפילה  יעדי 

עיתונאים  לגבי  כך  איסור.   עליו  הטילה  ולא  מסוכן  אינו  כי  סברה  בתחילה  שהצנזורה 

שראיינו מפקדים, אחרי שהונחו על ידי דובר צה"ל לעשות זאת, או לגבי אלה שנכנסו יחד 

עם יחידות לוחמות לשטח על פי יוזמת דובר צה"ל.

ונזכיר שוב - מקור מידע עיקרי של חומר סודי לאנשי תקשורת הוא הדלפות. האחריות  167 .

אותן.   המבצעים  הצבאי  או  המדיני  הדרג  מתוך  אלה  על  היא  אלה  להדלפות  העיקרית 

אכן, בין אנשי תקשורת ומקורותיהם יש יחסים מורכבים, אבל החובה לנצור מידע היא, 

בעיקרו של דבר, חובתם של מקבלי ההחלטות ואנשי הצבא.

נחרצת בנושא עמדתה הראויה של התקשורת לפרסום  לנו עמדה  כי אין  בסיכום נאמר  168 .

העלול לפגוע ביכולת הלחימה והעמידה של החברה בישראל.   זה אינו עניין של ביטחון 

מידע, ולכן אינו נופל לתחום הצר בו עוסק פרק זה.

מדיניות הפתיחות התקשורתית ודובר צה"ל

ראינו כי לתקשורת הייתה, כאמור, נגישות גדולה למידע. זה לא ניתן לה רק באמצעות  169 .

עמדה  גובשה  שראינו,  כפי  בצבא,  לפחות  מורשות.  בלתי  מידע  העברות  או  הדלפות, 

זו  תקשורתית".   "פתיחות  על  לשמור  ורצון  התקשורת,  עם  טובים  יחסים   - שבמרכזה 

של  הקבועה  בנוכחות  ביטוי  לידי  באה  היא  המלחמה.  לפני  הרמטכ"ל  עמדת  הייתה 

דוברת צה"ל בדיונים מטכ"ליים.  נציין כי דוברת צה"ל בזמן המלחמה המשיכה לתמוך 

במדיניות זו גם בפנינו – וזאת במסגרת תפיסה כוללת של "יחסי צבא – חברה".

מפקדים,  ידי  על  תדריכים  שעודדה  התקשורתית,  הפתיחות  מדיניות  כי  שסברו  מי  היו  170 .

ללא תדרוך מוקדם של המחב"מ, וריבוי של שידורים חיים, תרמה במידה לא מבוטלת 

לחוסר היכולת למנוע פרסומים של מידע בניגוד למדיניות אבטחת המידע.

את  שאיזנו  טובות,  כתבות  הניבה  הפתיחות  מדיניות  כי  סברה  צה"ל  דוברת  אחרי  גם  171 .

כי  הוסיפה  היא  הלחימה.  וליכולת  למורל  חשוב  שירות  בהן  היה  וכי  הלחימה,  תמונת 

לדעתה  מדיניות התקשורת של צה"ל צריכה להיות כפופה  ליעדי ההסתרה של צה"ל. 

לבעיות אבטחת המידע, אלא שהריבוי של  היטב  מודעת  הייתה  דוברת צה"ל במלחמה 

התדריכים והשידורים החיים הביא בתוצאותיו גם לפרסום מידע שלא היה ראוי לפרסום, 

והדבר היווה בעיה רצינית מבחינת נהלי ביטחון מידע.
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הרמטכ"ל דן חלוץ שהיה, כאמור, אבי התפיסה של  הפתיחות התקשורתית, הדגיש גם  172 .

הוא, בעדותו בפני הוועדה, כי "פתיחות תקשורתית" אין פירושה "פריצות תקשורתית". 

לדעתו, הדרך להילחם ב"פריצות" זו הייתה על ידי הגשת כתבי אישום נגד מפירי יעדי 

זלגה  החוצה,  שזלגה  האינפורמציה  רוב  כי  סבר  הוא  הצנזורה.  של  במסגרת  ההסתרה, 

בשבילן  צריך  שלא  הדלפות,  דהיינו:  החוקים,  ממעקף  אלא  תקשורתית,  מפתיחות  לא 

הצנזורה  של  הפעולה  שיכולת  לשכוח  אין  זה  בהקשר  משמעת.   בשבילן  צריך  צנזורה, 

הייתה מוגבלת למדי, עד לידי אפס יכולת, לגבי מידע מסווג שנמסר על ידי בכירי הצבא 

עצמם בשידור חי או בתדרוך ללא השהייה. 

קטלני",  כ"דבר  לאויב  מידע  דליפת  על  הרמטכ"ל  הצביע  מידע35. 173  ביטחון  בהתייעצות 

אמר  זאת  עם  התקשורת.  לכלי  המודלף  הרגיש  המידע  של  החריג  ההיקף  על  והצביע 

הרמטכ"ל:

"על צה"ל להימנע מנקיטת צעדים כלפי כלי התקשורת, לנוכח העובדה כי ישראל 

היא מדינה דמוקרטית, בה יש חשיבות עליונה לחופש העיתונות והמידע." 

בהמשך, הוא הורה על נקיטת אמצעי ענישה חריפים נגד קצינים ומפקדים שאינם עומדים 

בהנחיות הצבא בהקשרים אלה.36  הרמטכ"ל הורה גם על הקפדה בתדרוך המרואיינים 

לפני שידורים חיים לגבי יעדי ההסתרה. 

היא  הבעיה  עם  להתמודד  העיקרית  הדרך  כי  גרס  שהרמטכ"ל  למרות  אחרות:  במלים 

ענישת "מדליפים", אף הוא הסכים כי צורת הקשר עם התקשורת, שיש עימה מפגש חי 

ללא תדרוך מוקדם, אינו ראוי. 

ואכן, בתחקיר אמ"ן  מנובמבר 2006 נקבע כי מדיניות הפתיחות התקשורתית בלחימה 

לא ענתה כדרוש על האיום המודיעיני, ופגעה ביכולת הפעולה של צה"ל. במקרים רבים, 

במהלך  ביטחוני  ליווי  בוצע  ולא  מקדים,  ביטחוני  תדרוך  התקיים  לא  שם,  נקבע  כך 

תדרוכים ושיחות רקע, שבאמצעותם ניתן היה לצמצם חשיפה לא מבוקרת. כן נקבע כי  

יעדי ההסתרה לא היו מוכרים במידה מספקת לדרג הפיקודי. 

ב-26 בנובמבר 2006. 174 נתקיים דיון בלשכת הרמטכ"ל בסיכום הביע הרמטכ"ל את  דעתו 

כי יש סתירה משמעותית בין מדיניות של פתיחות תקשורתית לבין מניעת דלף.37 לדבריו, 

החשיפה התקשורתית בזמן הלחימה הביאה לא פעם לסיכון הכוחות. לדעת הרמטכ"ל, 

לצד הפתיחות התקשורתית היה צורך להפעיל גם מדיניות ביטחון מידע מלווה. בהקשר 

זה הנחה הרמטכ"ל להסדיר את יחסי הגומלין בין דובר צה"ל, הצנזורה והמחב"מ, ברוח 

השילוביות בין הגופים.

35 מיום 11 באוגוסט 2006.

36 כאמור, באותה ישיבה הורה עוד הרמטכ"ל על הפסקת השימוש באיתוריות גלויות, למעט שימוש של גורמי 

מנהלה )כגון: נפגעים, גורמי תקשורת(, הקטנת השימוש בקשר גלוי, במקומות בהם יש חלופה מוצפנת, ואיסור על  
הכנסת טלפונים ניידים לזירות הלחימה.

תחקיר אמ"ן למלחמה בחזבאללה- סיכום הרמטכ"ל מיום 11 בדצמבר  2006 , עמ' 5.  37
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לנקוט אמות מידה שונות כלפי  פוסלים את התובנה של הרמטכ"ל שהיה מקום   איננו  175 .

התקשורת במלחמה זו מאשר במלחמות-עבר.  ההתפתחויות בתחום התקשורת, שכבר 

עמדנו עליהן לעיל, לא אפשרו עוד להתעלם מגורם רב-חשיבות זה. היה אולי גם בסיס 

ואף  לצה"ל,  חיובי  דימוי  להציג  צבא-חברה,  יחסי  לשפר  רצון  מתוך  כי  זו,  למחשבה 

שאין  גורמים  אלו  כל  בתקשורת.  אוהד  כיסוי  תקבלנה  הצבא  שפעולות  טבעית  שאיפה 

לשלול אותם.

מצד שני, היה מקום, לדעתנו, לשלב תובנות אלה עם סייגים ומגבלות, שתפקידם  היה   176 .

זליגת מידע סודי. עם מתן ההנחיות לפתיחות תקשורתית היה מקום לבחון את  למנוע 

היערכות המחב"מ והצנזורה לקראת הפתיחות התקשורתית. היה מקום להוציא הוראות, 

המידע  זליגת  מניעת  אופן  את  בשטח  למפקדים  שיבהירו  מתאימות  ופקודות  הנחיות 

הסודי, ולהטמיע במפקדים, בחיילים ובפקודות את התודעה בנושא זה, וכן בנושא שיתוף 

גורמי המחב"מ. היה מקום לתגבר במידה ראויה את כוח האדם של המחב"מ והצנזורה, 

ובהתחשב  המלחמה,  לסיקור  להגיע   צפויים  שהיו  התקשורת  גורמי  בהיקפי  בהתחשב 

בכמויות המידע העצומות שיזרמו מכל עבר. 

במסגרת מדיניות הפתיחות התקשורתית אופשר לכתבי התקשורת להיכנס עם היחידות  177 .

הלוחמות לשטח לבנון. יש להדגיש: לא התקשורת יזמה זאת, ולא היא שפנתה בבקשה 

ניכר  חלק  כן.  לעשות  בתקשורת  שהפצירו  הם  דובר-צה"ל  אנשי  זו.  כניסה  לה  לאפשר 

מיוחד  ביטוח  העדר  כגון  מנהליים,  קשיים  גם  הרעיון.  מן  התלהב  לא  אף  מהכתבים 

לכתבים וכדומה, צמצמו את היענות התקשורת לכניסה כזו.

כניסת כתבים ליחידה במהלך פעולה צבאית, עלולה בדרך כלל להפריע לביצועי היחידה.  178 .

יצרה,  אופרטיביות,  ותכניות  אמל"ח  סד"כ,  בדבר  היחידה  לסודות   הכתב  של  ַהִקְרָבה 

מידע  שמא  החשש  היחידה.  של  המקובלת  הפעילות  בדרך  שיבושים  הדברים,   מטבע 

הפרסומת  שיצר  מפקדים  גם  היו   בנוסף,  המפקדים.  את  ספק  בלי  הדאיג  ידלוף   כזה 

והופעת תמונתם בטלוויזיה  גרמו  להם לפטפט, ולומר דברים שביטחון המידע אסר את 

אמירתם.

יש להדגיש כי חטיבת דובר צה"ל לא הייתה אחראית ישירות, ולא יכולה הייתה להיות  179 .

אחראית, לכל מה שכתב פלוני אמר בשידור מן השטח שבו התבצעה  פעולה צבאית. יחד 

עם זאת, חוסר היכולת לשלוט בכתבים הנמצאים בשטח - היה ידוע מראש. גם זה היה 

עצם  לכן,  הכוחות.  עם  לשטח  כתבים  להכניס  ההחלטה  מתן  בעת  שיקול  להיות  צריך 

היא  בהתנהלותו,  לשלוט  יהיה  אפשר  אי  שבהם  בתנאים  נגישות,  לכתב  לתת  ההחלטה 

הדבר המחייב בדיקה מחדש. אם כתוצאה מכך הגיע לאוזני האויב מידע סודי, ולעתים 

אף מידע שיכול היה לסכן את חיי החיילים שבשטח, נראה כי צדקו מתנגדי הכניסה של 

הכתבים ליחידות הלוחמות. 
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מוטב  היה:  הכתבים,  את  להכניס  דובר-צה"ל   חטיבת  יוזמת  בבסיס  שעמד  הרציונל,  180 .

לא  הציבור  כך  עיניהם.  שרואות  מה  את  ויצלמו  וידווחו  בשטח,  יהיו  שלנו  שהכתבים 

של  שבצד  אלו  או  זרים,  כתבים  שמצלמים  ולצילומים  לדיווחים  ורק  אך  חשוף  יהיה 
חזבאללה.38

שנפגעו  הצפון  מישובי  הצבא,  יחידות  של  ההתכנסות  משטח  זרם  המידע  לעיל,  כאמור  181 .

בטילים, ולאחר כניסת הכוח היבשתי ללבנון - מתוך שדות המלחמה. בנוסף, זרם מידע 

הראשונים,  הימים  בעשרת  ישיר  בשידור  בטלוויזיה  צה"ל  אלופי  שנתנו  התדרוכים  מן 

מפקדים  עם  התקשורת  כתבי  מראיונות  בשטח,  לכתבים  מפקדים  שנתנו  מתדרוכים 

משטח הלחימה, וכן מפרשנויות פרשנים צבאיים או אלופים בדימוס, ברשתות הטלוויזיה 

והרדיו ועוד.

עם יישום מדיניות הפתיחות התקשורתית, קשה  היה לבודד את זירת התקשורת מזירת  182 .

העשייה. הפתיחות התקשורתית הפכה את שתיהן לזירה אחת, ובה - דובר צה"ל, על אף 

מאמציו, לא היה יכול תמיד לשלוט בה, או לנווט אותה, בצורה מסודרת ואחראית.

בצד חסרונותיה, היו אמנם  לפתיחות התקשורתית גם מעלות חשובות, שלא היו בהכרח  183 .

עלולה  ביטחוני,  צורך  ללא  לציבור,  מידע  הגבלת  סודי:  מידע  אבטחת  לנושא  קשורות 

בעוד שהעברת מידע מהיר, אמין  ולחרדה,  לאי-ודאות, לחרושת שמועות  לגרום  הייתה 

ועל  על מורל הציבור  בליווי פרשנות הולמת,  הייתה שומרת  ואם  היה צריך,  ומסודר, 

אמונו במידע.

הדרך בה נקט דובר צה"ל, התכוונה לשרת מטרות אלו. הודעות הדובר, תדרוכים יומיים,  184 .

מסרים יומיים, תדרוכי רקע וסיור כתבים בשטח - נועדו לנווט לקראת השגת המטרה של  

העברת מידע מעודכן ואמין לציבור,  אלא שכל אלה יכלו להיות מושגים גם בלי הנגישות 

הבלתי מוגבלת של כתבים לשטחי הפעילות ממש, וללא שידורים ישירים מן השטח, שהיו 

ללא פיקוח וללא אפשרות יעילה להפעיל צנזורה.

תדרוכי  החיים,  השידורים  כאמור,   היו,  הנזכרת  לבעייתיות  העיקריים  הגורמים  בין  185 .

גורמי צבא בכירים, הן בשידור חי והן בשיחות רקע, הדלפות לא מבוקרות של המערכת 

מקומות  ודיווחי  אולפן  פרשנויות  החזית,  מקו  שידורים  המדינית,  והמערכת  הצבאית 

נפילת טילים בעורף.

בדו"ח המסווג הובאו דוגמאות לסודות שנחשפו בשידורים. 

צילומי אויב של  נראה שהיו  והאמיתי. לא  לדיווח הישיר  גם ההיגיון שהנחה את התפיסה האוהדת  זה היה   38

הלחימה. צה"ל רצה להתמודד עם דיווחים מן העורף על חוסר מים או לחם וכדומה. הדבר קשור אף הוא לסוגיה 
של נגישות. ייתכן כי הקפדה על חוסר גישה לחיילים, ואכיפת ההוראה לא להכניס לשטח טלפונים ניידים, ולא 
לאפשר ליחידות להתראיין, היתה מונעת את הסחרור, או מצמצמת את החשש לאירועו. נזכיר כי השארנו בצריך 
את  כנתון  קיבל  צה"ל  דובר  לרע.  או  לטוב   - מהקרב  כאלה  חיים  שידורים  לאפשר  ראוי  אם  הסוגיה  את  עיון 

השידורים הישירים על תלונות החיילים, והכוונה הייתה לאזן אותם בשידורים ישירים מן היחידות הלוחמות.  
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הדלפות במהלך המלחמה

ראה  בסיכום  הרמטכ"ל.  בלשכת  דיון  נתקיים   186 .2006 בנובמבר  ב-26  כי  לעיל  ציינו  כבר 

הרמטכ"ל בחומרה רבה את תופעת ההדלפות והחשיפה הלא מבוקרת של מידע על ידי 

החמרה  תוך  בנושא,  והאכיפה  הבקרה  את  להגביר  הורה  הרמטכ"ל  בצה"ל,  מפקדים 
בענישה.39

משניהם  הראשי.  הצבאי  הפרקליט  עם  והן  המחב"מ  ראש  עם  הן  זה  בנושא  שוחחנו  187 .

שמענו על נכונות להפעיל כלים משפטיים נגד מדליפים, אך גם על המגבלות הארגוניות 

המוטלות על צעדים כאלה. לא שוכנענו כי קיימת היום בצבא הנחישות הנדרשת לפעול 

נגד המדליפים.

הבעיה אולי אף חמורה יותר לגבי הדלפות מן הדרג המדיני, וכאלה היו קיימות בשפע.  188 .

ידועים לתקשורת, ותוצאות הדיונים  במקרים רבים, דיוני פורום השבעה והקבינט היו 

דווחו בהרחבה ובדיוק מפתיעים, זמן קצר ביותר לאחר תום הישיבות )או אף במהלכן(.  

אמנם, הפרטים שהוצגו בדיונים אלה היו פחות מפורטים וממוקדים מאלה שהיו קשורים 

בהדלפות הצבא, אך נזקי הדלפות כאלה היו גדולים.

הדרג  לגבי  הקיימת  מזו  יותר  טובה  בצבא  ובהדלפות  בהפרות  לטפל  לכאורה,  היכולת,  189 .

המדיני והמנהלי, מאחר ובצבא קיים מערך המאפשר טיפול משמעתי הדוק במפרי חוק 

והוראות.  מערך כזה לא היה  קיים לגבי הדרג המדיני הבכיר,  ואכן, שמענו מפי עדים לא 

מעטים על תחושה של חוסר אונים לגבי הטיפול בהפרות בוטות של כללי סודיות. 

הצנזורה הצבאית

הפעילות של הצנזורה בשעת חירום, או מבצע, מערכה או מלחמה,  חייבת להיות שונה  190 .

מפעילותה בשגרה. השוני נובע בעיקרו משלושה גורמים:

הגורם האחד – ריבוי גורמי התקשורת המבקשים לפרסם מידע הקשור למבצע, למערכה 

או למלחמה. בנוסף: העובדה כי האירועים גורמים לשידורים רצופים של כמעט 24 שעות 

ביממה, ולדרישה בלתי פוסקת לחומר. בין הגורמים, ובעיקר בין הערוצים הישראליים 

הארציים, מתקיימת גם תחרות רבה למדי.  

הגורם השני -  המבצע, המערכה, המלחמה, מטבע העניין, מולידים מידע שופע, שנכנס 

לגדר רשימת הנושאים הטעונים בדיקה מוקדמת של הצנזורה, בכמות  גדולה פי כמה, 

וגם בקצב, שאינם דומים לאלה  שבשגרה. 

תחקיר אמ"ן למלחמה בחזבאללה- סיכום הרמטכ"ל מיום 11 בדצמבר  2006 , עמ' 5.   39
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החזית  המתוקשר,  לאזור  סמוך  כלל  בדרך  נמצאים  התקשורת  גורמי  השלישי-  הגורם 

שלא  הנערכים  מצב,  והערכות  בתדרוכים  או  חיים,  בשידורים  באולפנים  או  והעורף, 

במקומות המקובלים בשגרה, והצנזורה חייבת אף היא להיות בסמוך לאותם מקומות, 

זה מצריך,  כל  לבדוק את החומר טרם שידורו, או טרם העברתו למערכת העיתון.  כדי 

מלבד היערכות מיוחדת, גם  כוח אדם מתוגבר בכמויות ואיכויות נכבדות.

כי פרסום מידע סודי בזמן אמת עלול לפגוע  יותר  גדול  בנוסף: בזמן מלחמה, יש חשש  191 .

ממשית בביטחון המדינה או בחיי חיילים, לכן יש צורך גדול יותר בצנזורה אפקטיבית. 

והיקף  עיתוי  על  מסוימת,  במידה  לשלוט,  ביכולת  אפוא,  טמון,  הלחימה  מבעיות  חלק 

הפרסומים.  

ברור אפוא שנדרשה היערכות שונה ומורחבת של הצנזורה: 192 .

את פעולת הצנזורה ניתן לבחון על פי שתי אמות מידה שונות. האחת - פרסום המנוגד 

אך  ופורסם,  הצנזורה  לבדיקת  שהובא  חומר  פרסום   - והשנייה  מובהק,  הסתרה  ליעד 

למרות זאת התברר כי היה בפרסום כדי לגרום לנזק לביטחון המדינה מן הסוג שהצנזורה 

הייתה אמורה למונעו. מצב כזה פירושו כי הגישה של המחב"מ והצנזורה בקביעת יעדי 

בשל  להתעורר,  עלולים  שהיו  הסיכונים  לסוגי  שלם  מענה  נתנה  לא  ממוקדים,  הסתרה 

כיסוי תקשורתי חי בזמן אמת במלחמה. 

אנו סבורים כי בדרך כלל עמדה הצנזורה היטב בצורך להגן על יעדי ההסתרה הממוקדים.  193 .

זה הוא בהחלט הישג לא מבוטל בתנאים שנוצרו. הצנזורית, שפעלה במלחמה בתנאים 

קשים של כוח אדם מצומצם ביותר, נקטה כמה פעולות שלא בהכרח ענו על כל הצרכים. 

ראשית, היא הוציאה רשימות חדשות ומעודכנות של נושאים החייבים במסירה לבדיקה 

החוקים  את  בבהירות  להם  העבירה  הכתבים,  מול  ישירות  לעבוד  ובמקום  מוקדמת, 

ולשיפוטם. שנית, היא פעלה במודע  והניחה את היישום לשיקול דעתם  החלים עליהם, 

רק מול כמה ערוצים מרכזיים וכמה נקודות שידור מרכזיות. 

כל השהיה  הייתה  לא  היו השידורים הישירים, שבהם  בעיה מיוחדת מבחינת הצנזורה  194 .

שאפשרה "מניעה מוקדמת" של פרסום חסוי.  סכנתם של שידורים אלה הייתה כפולה: 

ראשית, לא ניתן היה למנוע פרסום של מידע שאסור היה לפרסמו. שנית, מאחר והמידע 

עליו חיסיון,  ומוסמך, כבר לא היה טעם או הצדקה להטיל  כבר פורסם, ממקור רשמי 

כאשר בא ממקורות אחרים.40  גם כאן - הכלי המרכזי של הצנזורה היה עבודה באמצעות 

שלא  ומגוונים,  רבים  כה  היו  החי  השידור  שמוקדי  משום  וההנחיות  הכללים  הצווים, 

הייתה כל יכולת אמיתית להיות נוכח בכל אחד מהם ולכסות את כל השידורים. 

הגיון זה אינו הכרחי. לעתים יש משמעות למנוע המשך פרסום או הפצה של חומר, אף אם היה פרסום לא זהיר   40

שלו במקום אחד.
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גם עבור הצנזורית, נקודת תורפה מיוחדת היו התדריכים ה"חיים" של קצינים בכירים  195 .

ושל אלופים במטכ"ל בטלוויזיה.

היא התייחסה לתדרוכים אלו ואמרה:

"בגלל זה פניתי לרמטכ"ל, יצא לי להיפגש כבר בסוף המלחמה יחד עם רמחב"מ, 

ואני מבחינתי רציתי שהתדריכים האלה יהיו בהשהיה, ז"א בשידור לא ישיר, אלא 

בהשהיה של כמה דקות, כי ... אם היינו פועלים נכון, אז גם אותו מתדרך היה צריך 

להעביר את מה שהוא עומד להגיד לביטחון מידע, ולקבל אישור לדברים, אבל בפועל 

זה לא קרה. אז אנחנו פגשנו פעם ראשונה את האירוע, כשהוא משודר בשידור חי, 

לי לפתוח דברים שאני עצרתי קודם,  גרמו  ולא פעמיים הדברים האלה  ולא פעם 

אפשר היה לנהל את זה יותר טוב, אני אישית גם חשבתי שנכון היה לקחת ארבעה 

אנשים אולי במקרה הטוב, לתדרך אותם היטב, שיבינו איך מנהלים את האירוע 

הזה, ולהפוך את זה למשהו יותר ממוסד. כמו שוורצקופף במלחמת המפרץ, שם 

היה בן אדם אחד שתדרך, וזה היה, דרך אגב, בשלוש דקות השהיה..."

לטענתה  נקטה  הצנזורה  אדם,  בכוח  מחסור  ונוכח  שפירטנו,  הקשיים  על  להתגבר  כדי  196 .

בנושאים  הצנזורה  של  המאמץ  ריכוז  הייתה  שמטרתה  מחמירה",  "ריאלית  במדיניות 

ובהקשרים שבהם סכנת הפרסום האסור הייתה הגדולה ביותר. 

ברור מן הנתונים, כי הצנזורה לא יכלה להתמודד עם התפקיד המיועד לה באופן מלא –  197 .

ונראה שלא פעלה בתקיפות הדרושה להעמיד את הדרגים הבכירים על קשיים אלו. 

זה:  נאמר בהקשר  לקחי המלחמה  באוקטובר את   198 .17 מיום  ראש אמ"ן   בסיכום  ואכן, 

"נדרש לשנות את התפישה בנושא הצנזורה.״ 

פעולות הצנזורה בשגרה לעומת פעולתה במלחמה  ידגימו את היקפי  המספרים הבאים  199 .

הנדונה: 

 1130 בממוצע  מוקדמת  לבדיקה  לצנזורה  הוגשו   2006 יוני   – ינואר  החדשים  בששת 

פרסומים בחודש, מהם נפסלו לפרסום בממוצע 230  )כ- 20%(.

בחדשי המלחמה יולי ואוגוסט הוגשו לבדיקה מוקדמת בממוצע כ-2500 פרסומים בחודש, 

מהם נפסלו בממוצע כ-920 ) כ- 37%(.

גידול של פי שתיים מהשגרה, הוא גידול משמעותי, אך בהתחשב במספר הרב של גורמי 

לצנזורה, בכלל לא  נראה שחומר רב שהיה צריך להגיע  ושפע המידע שזרם,  התקשורת 

הגיע אליה.

הצנזורה לא הפעילה את סמכויותיה לתבוע את המפרים לדין בפני ועדת השלושה, כנראה  200 .

בשל חוסר כוח אדם, ורצון להקדיש את כל משאביה לביצוע מלאכתה תוך כדי הלחימה. 

ענישה משמעותית של גורם תקשורת מפר,  הייתה מוסיפה להרתעה של הצנזורה כלפי 

מפרים פוטנציאלים.
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דוגמא לבעיה מיוחדת של הצנזורה הייתה קביעת מקום נפילת קטיושות בזמן אמת כיעד  201 .

הסתרה. במהלך המלחמה התלוננו אזרחים רבים על הצנזורה שלא  אסרה פרסומים אלו. 

כדי לשמור על מורל הציבור וכוח העמידה, וכדי לא ליצור בלבול בין מקומות האסורים 

בדיווח ומקומות אחרים, נתבקשו גורמי התקשורת, על ידי הצנזורה ועל ידי דובר צה"ל, 

להימנע מלפרסם את מקומות הנפילה בזמן אמת.

על  ההודעות  בנושא  היא  מחדש  לבחון  שיש  הצנזורה  של  מיוחדת  לבעיה  דוגמא  עוד  202 .

נפגעים, שהפעילות בו הוטלה על הצנזורה, למרות שהוא אינו בסמכותה. זו דוגמא בולטת 

נוסף, שחרג  גוף שממילא היה תחת נטל כבד מנשוא, התבקש למלא תפקיד  למצב שבו 

מתפקידו. 

הבעייתיות ידועה: אין לפרסם שמות נפגעים בטרם נמסרה הודעה לבני המשפחה. אבל  203 .

הודעה סתמית על נפגעים הייתה לא פחות בעייתית. כל משפחות החיילים ששירתו באזור 

הקרבות נכנסו ללחץ בשל אי ידיעה, אם ח"ו נפגע בן משפחתם. על כן הוחלט על איפול 

בנושא, עד שנמסרה הודעה למשפחות. אולם התקשורת מצאה קודים מיוחדים להתגבר 

קוד שהיו  ביטויי  היו  כבדים"  "חילופי אש  "קרבות קשים",  כמו  ביטויים  על ההגבלה. 

נפגעים לכוחותינו.

אולם,  הצנזורה,  על  הוטל  הנ"ל,  למדיניות  בהתאם  הפרסומים,  את  לאסור  התפקיד  204 .

כאמור, הנושא לא נגע לביטחון המדינה. הצנזורה הקדישה זמן יקר לנושא זה, שלא היה 

שייך כלל לתחומי פעולתה על פי דין.  

בסיכום שהיה בין נציגי התקשורת, דובר צה"ל, הצנזורה ואגף כוח אדם במטכ"ל, סוכם  205 .

על הודעה שהיו נפגעים, בלי לנקוב במספר הנפגעים, ובלי לפרט את מצבם, עד להודעה 

שסוכמו  בהסכמים  ועמדו  זה,  בעניין  באחריות  פעלו  התקשורת  אמצעי  רוב  למשפחות. 

לגייס את המשאבים  צורך  אין  ולכן  גם בעתיד,  כך  יהיה  לא  כי  להניח  אין סיבה  עמם. 

המוגבלים של הצנזורה לתפקיד שעיקרו הוא רגישות למשפחות ואחריות חברתית, ולא 

הגנה על ביטחון מידע.

דווקא משום שמוסד הצנזורה הוא מוסד שבדמוקרטיה פתוחה מתייחסים אליו בזהירות  206 .

ובספקנות, חשוב מאוד למקד את פעולתו בנושאים הקשורים באמת לביטחון מידע. כל 

ואולי  עבודתה,  כלפי  לזילות  להוביל  עלולה  הצנזורה,  תפקידי  של  לצורך  שלא  הרחבה 

לסכן בצורה משמעותית נושאים הנוגעים לביטחון המדינה.  מטעם זה אנחנו מסכימים 

עם נטייתה של הצנזורית להתרכז אך ורק ביעדי הסתרה עיקריים ובנושאים הקשורים 

ישירות לביטחון המדינה. 
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של  מוקדמת  במניעה  לעסוק,  צריכה  ואינה  עוסקת,  אינה  הצנזורית  כי  יובן  מאליו  207 .

פרסומים העלולים, לדעת חלק מן הציבור, לפגוע במורל הציבור. אמרנו כבר כי זה נושא 

מורכב של אתיקה עיתונאית ושל גישה מקצועית וחברתית הכרוך בסוגיות אתוס, אולם 

ודאי שאין זה עניין לרשות צבאית המופקדת על סודות המדינה.
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חלק שלישי: מסקנות והמלצות

כללי

תחום ביטחון המידע לא נתפש עד כה כקריטי בדרג המדיני הבכיר ובדרג הצבאי כולו.   208 .

אינם   - ומסווג  רגיש  מידע  תפקידם,  לצורך  בידיהם,  שהופקד  אנשים  מכך,  כתוצאה 

לצורך  ולעתים אף מדליפים אותו  עליו, הם מעבירים אותו לאחרים,  מקפידים לשמור 

פרסומו )ופרסומם( ברבים.

נורמות  ַהְכָׁשרֹות,  תוכניות,  מבחינת  ביטחון-מידע  בנושא  מספקת  היערכות  בצבא  אין  209 .

באכיפה  הצורך  של  הטמעה  אין  גם  וכדומה.   מוצפנות  במערכות  הצטיידות  והטמעתן, 

במקרים בוטים של הפרות של הנחיות הקשורות בביטחון מידע.

חולשה בנושא ההקפדה על ביטחון מידע במלחמת לבנון השנייה גרמה לתקלות חמורות,  210 .

דיונים  לקיים  ביכולת  חמורות  ולתקלות  הצבאית,  בפעילות  אדם,  לחיי  סכנה  כדי  עד 

בנושאים סודיים בדרגים המקצועיים והמדיניים. 

בלתי  היא  שלה,  ביותר  והרגיש  החסוי  במידע  ישראל  מדינת  ונוהגת  נהגה  בה  הצורה  211 .

מובנת ובמידה רבה אף חסרת אחריות. כבר גרמה נזקים עמוקים, ותמשיך לגרום אותם 

גם בעתיד בהעדר תפנית.  הימנעות מיידית מהתמודדות נחושה וקפדנית עם הבעיה, בכל 

הרמות, בדרג המדיני והצבאי כאחד, עלולה להיות הרת-אסון.

ועל  יחידות  על  הוטלו  מידע  ביטחון  של  בבעיות  לטיפול  ההיערכות  של  שונים  היבטים  212 .

גופים, כגון: השב"כ, המחב"מ והצנזורה. מי שמשרת בגופים אלה צריך להיות מקצועי 

מאוד, ובעל תחושה טובה של חשיבות האיזון בין חופש מידע ודיון ציבורי לבין סודיות 

הכרחית של מידע ביטחוני ומדיני רגיש. אבל המרכיב הקריטי של מענה לסוגיה זו בראש 

ובראשונה הוא מחויבות ממשית של המנהיגות המדינית והצבאית של המדינה.

נחושה  ופעולה  המדינה,  של  והצבאית  המדינית  המנהיגות  ידי  על  זו  מחויבות  קבלת  213 .

ועקבית ברוח זו יחד עם מופת אישי, עשויות להיות מרכיב חשוב בשיקום חלק מן האמון 

בנוסף  וזאת   – צבאו  ובמפקדי  במנהיגיו  בפרט,  הצבא  לוחמי  ושל  בכללו,  הציבור  של 

לתרומה חיונית לביטחון המדינה נוכח האתגרים הניצבים בפניה. 
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הגבוהים  והצבאי  המדיני  בדרגים  הנושא,  של  ודחופה  מקיפה  בחינה  על  ממליצים  אנו  214 .

ביותר, הן לגבי תקופת שגרה והן לגבי תקופת חירום.41 

א. המחב"מ והטמעת נושא אבטחת המידע ביחידות צה"ל

תוך  ביותר,  חיוני  הוא  צה"ל  ודובר  המחב"מ  הצנזורה,  בין  וקבוע  מלא  פעולה  שיתוף  215 .

מעורבות אישית של ראש אמ"ן, הרמטכ"ל וגם שר הביטחון. בשעת חירום או בפעילות 

לשיתוף  ברורים  כללים  לקבוע  יש  עליונה.  חשיבות  בעל  הוא  הפעולה  שיתוף  לחימה, 

הפעולה בין שלושת הגורמים הללו, ולוודא הפעלתם התקינה.

אנו מבק שים להדגיש את חשיבות מעורבותו של שר הביטחון, שכן סוגיות ביטחון המידע  216 .

כרוכות בזכויות הציבור לדעת וגם בנושאי מורל ציבורי, בהם על הרשות המדינית, קרי 

שר הביטחון, לעצב את עקרונות המדיניות. גם על ראש הממשלה להיות מעורב בנושא, 

בעצמו ובאמצעות גורמים אחרים בדרג המדיני.

ער  להיות  צריך  לוחם  כל  הלחימה.  תורת  בתוך  מובנה  חלק  להיות  צריך  מידע  ביטחון  217 .

לכך שזלזול או רשלנות בנושאי ביטחון מידע עלולים להיות הרי-אסון, לו עצמו ולחבריו 

ליחידה, ואולי גם לכל הכוחות שבשטח.  הידיעה שהאויב מאזין בכל רגע, צריכה להיות 

טבועה עמוק בתוך תודעת כל לוחם, כאמור. 

הזו. 218  התודעה  את  להקנות  עליה  המחב"מ.  של  חשוב  תפקיד  היא   - זו  תודעה  הטמעת 

למפקדים הבכירים, אשר עליהם מוטלת החובה להטמיע תודעה זו בקרב פיקודיהם בכל 

הדרגות.

כדי שהמפקדים יחושו בחשיבות הנושא ויתייחסו לכך ברצינות הראויה, יש צורך שתינתן. 219 

לכך הוראה ברורה של הרמטכ"ל, ושל ראש אמ"ן, המופקד על המחב"מ,  ומהם המסר 

יועבר,  דרך כל צינורות הפיקוד, עד לחייל האחרון. הוראתם זו  של הרמטכ"ל ושל ראש 

אמ"ן לנושא צריכה להיאמר בפקודה מחייבת ובהקפדה על יישומה. 

בתרבות צה"ל, בכל היחידות ובכל פקודות המבצע, וכן בכל הַהְכָׁשרֹות יודגש ויילמד שוב. 220 

ושוב נושא אבטחת המידע. יש לדון ולקבוע עמדה לגבי התכנית שהוכנה או שתוכן בעניין 

זה על ידי המחב"מ  ולאחר מכן ליישם הלכה למעשה את התכנית שתאושר.  

41 בהמשך נפרט המלצות ספציפיות לגבי הגופים העוסקים בביטחון מידע ובכמה נקודות מרכזיות בהן נמצאו 

תקלות במלחמה.
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עבריינים  על  המוטלים  לעונשים  פרסום  ולתת  בקפידה,  האלה  הכללים  את  לאכוף  יש  221 .

זה  בנושא  חמורה  הקפדה  אלוף.  ובין  זוטר  חייל  בין  זה  בנושא  להבחין  אין  זה.  בנושא 

צריכה להיות חלק חשוב מן הדוגמא האישית הניתנת על ידי מפקדים. 

ב. הצנזורה הצבאית42

פעילותה של הצנזורה במהלך המלחמה הייתה בעצימות גבוהה מזו הנהוגה בשגרה. על  222 .

אף הקשיים שמנינו,  הצליחה אמנם הצנזורה לשמור על מרבית יעדי הסתרה )בין באופן 

מלא ובין באופן חלקי(, אך היא לא הצליחה לבלום חלק מהפרסומים. )כמפורט בדו"ח 

המסווג(. 

המלחמה גילתה כי לא הייתה בצנזורה תכנית פעולה לשעת חירום, וכי לא הייתה התאמה  223 .

ראויה של כוח האדם והנהלים למהות האתגר שהציבה המלחמה. עניינים אלה טעונים 

תיקון בהקדם.43 

יחסי העבודה התקינים שפיתחה הצנזורה עם גורמי התקשורת ראויים לשבח, והיה בכך  224 .

עם  על הכנת אמנה  אנו ממליצים  זאת,  יחד עם  רב משמעות לתפקודה במלחמה.  סיוע 

גורמי תקשורת, שתענה על הצרכים הייחודיים של שעת חירום.

במהלך המלחמה לא עסקה הצנזורה באכיפת החוק או הנהלים שבהסכם עם התקשורת  225 .

על מי שהפר את הוראות הצנזורה בצורה בוטה. ללא מנגנון אכיפה יעיל ושימוש מושכל 

בו, לא תוכל הצנזורה למלא את תפקידיה. אף אם אולי לא ראוי  היה לעשות את הדבר 

במלחמה,  הצנזורה  פעלה  בהן  האדם  כוח  במגבלות  בהתחשב  עצמה,  המלחמה  במהלך 

היה דרוש לנקוט בפעולות אכיפה כאלה לאחר המלחמה כלפי אלו שעברו עבירות במהלך 

את  שהפר  למי  תקשורתית  בתחרות  יתרון  מתן  למנוע  כדי  חשוב  גם  הדבר  המלחמה.  

הכללים, יתרון המעודד התנהגות פסולה ו"הענשת" המקפידים על כללי ביטחון מידע.

הצנזורה,   ידי  על  שננקטה  המחמירה"  "הריאליות  מדיניות  של  בחינה  לערוך  ראוי  226 .

הצנזורה  בפני   שעמדו  לבעיות  ראוי  פתרון  הייתה  אכן  כמה  עד  וחסרונותיה,  מעלותיה 

במלחמת לבנון השנייה, ואם ראוי לאמצה גם בתקופות חירום עתידיות. 

על הצנזורה - יחד עם המטכ"ל, נציגי התקשורת ואחרים - לבחון מחדש את אמות המידה  227 .

שיש להפעיל בשעת חירום, ולחדד את ההבחנה בין מידע העלול לסייע לאויב - שאיסור 

 - והצבא  פרסומו ברור, מידע שפרסומו עלול להיות מסוכן לכושר העמידה של החברה 

42   אנו עוסקים כאן רק בהמלצות בנושאים שעלו ישירות מנושאי המלחמה בלבנון. 

43  ראה להלן סעיף 228. 
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בשל  לציבור,  נגיש  שיהיה  שחיוני  ומידע  לדיון,  ראויה  פרסומו  לגבי  המדיניות  ששאלת 

הצורך באמינות,  ושיש להתיר פרסומו, אף אם הוא עלול לגרום נזק. 

חירום  לשעת  היערכות  של  מפורטת  תכנית  בצנזורה  תונהג  כי  כאמור,  ממליצים,  אנו  228 .

)ואולי אף של הבחנה בין סוגים שונים של שעות חירום(, ושתכנית זו תוכן לביצוע תוך 

התרעה קצרה, בין השאר על ידי תרגילים בקנה מידה מלא.  

• ב"תורת הצנזורה" תהיה הבחנה ברורה בין שעת שגרה לבין שעת חירום או תקופת 

לחימה, הן מבחינת כוח-האדם שיעמוד לרשות הצנזורה בשעת חירום או תקופת 

לחימה, והן מבחינת דרכי-הפעולה. הצורך להגדיל את כוח-האדם בחירום מחייב 

גם את הכשרתם לתפקיד של צנזורים נוספים, בקורסים ובהשתלמויות מתאימים, 

הקניית ניסיון, כמו גם רענון הידע והניסיון של אנשי מילואים של הצנזורה, על פי 

תכנית אימונים מסודרת, על מנת שבשעת הצורך, שלא בשגרה, יוכלו להיכנס באופן 

מיידי לפעולה. יש לשתף מדי פעם בפעם  את אנשי המילואים בתרגילים, לרענון 

הידע והניסיון שלהם;

• נהלי החירום יכללו גם, בשיתוף עם המחב"מ, אפשרות להרחבה מהירה של יעדי 

הסתרה ופרסום צווים מתאימים;

• חשוב ליצור שיתוף פעולה עם התקשורת, להיערכות מקצועית משלהם לזמן חירום,  

פרסום  על  מיוחדות החלות  נורמות  ולפיתוחן של  זו של הצנזורה,  עם  המתואמת 

מידע ופרשנות בזמן לחימה.  נורמות אלה נכון שתגובשנה כאמור יחד עם מועצת 

העיתונות, מתוך תיאום והדרכה מקצועית של אנשי הצנזורה;

• דרוש לשקול את דרכי ההתייחסות לכתבים זרים ואמצעי תקשורת בינלאומיים, 

תוך הכנת כללים מתאימים והכשרת כוח אדם לכך;

• יש לקיים הערכה שנתית על פעולות הצנזורה, כולל בדיקת ההיערכות לשעת חירום 

או מלחמה.  בדיקה זו תיעשה על ידי מבקרי מערכת הביטחון או באמצעות גוף אחר 

שיוחלט עליו. 

חיוני שהצנזורה תתאים את עצמה לפיקוח אפקטיבי על אתגרי הפרסום החדשים, לרבות  229 .

מגוון אמצעי התקשורת החדשים, כולל האינטרנט.  התאמה כזו בשגרה עשויה לסייע גם 

בהתמודדות בחירום.  התאמה זו צריכה לכלול כמה יסודות:

מידע  מסירת  המחייבים  ההגנה,  תקנות  פי  על  כלליים,  צווים  באמצעות  • פעולה 

מטילים  ב"רשומות"(  בפרסום  לדעתנו  )החייבים  כאלה  צווים  מוקדמת.  לבדיקה 

חובה על כל מפרסם. יש לפעול להטמעת המודעות לכך כי כל מפרסם, כולל מפרסם 

באינטרנט, יהיה כפוף לחובות אלה.

על  טובה  ואכיפה  אמין  מעקב  שיאפשרו  טכנולוגיים  כלים  על  מתקדמת  • חשיבה 

אמצעי תקשורת מגוונים, אלקטרוניים ואחרים, כולל אינטרנט לצורותיו ומיקומיו 

ככל הניתן.
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הראויות  המידה  אמות  לגבי  שניצר44•   הלכת  המשפט  בבית  מחדש  שתיבחן  ראוי 

לפסילת פרסום. 

• פיקוח אפקטיבי מחייב אכיפה יעילה של הנורמות עליהן יוחלט. יש לבחון מחדש 

את מערך האכיפה הזמין, ולעשות בו שימוש על מנת שצנזורה לא תהפוך למוסד 

חסר משמעות. 

יש למצוא מנגנון יעיל שיסדיר את הפרסום בענייני נפגעים בפעולות צבאיות באמצעות  230 .

קשר ישיר בין מחלקת הנפגעים בצבא והתקשורת.  

ג.  אבטחת תקשורת ומפות קוד

בנושאי אבטחת תקשורת ומפות קוד היו תקלות רבות וחמורות במהלך המלחמה.  יש  231 .

לפעול בצורה נחושה על מנת להבטיח כי תקלות אלה לא תישנינה. חלק מן התקלות היה 

קשור בהיערכות חסרה לשעת חירום, שלא נעשה די על מנת להשלים אותה, גם בימים 

הארוכים שלפני תחילת הפעולה הקרקעית בלבנון.  חלק אחר היה קשור לבעיה שיטתית 

חוסר  כאשר  אף  צה"ליות,  התנהגות  נורמות  של  אכיפה  חוסר  ושל  משמעת,  חוסר  של 

שיש  העליונה  החשיבות  את  ומדגישים  חוזרים  אנו  קטלני.   להיות  היה  עלול  האכיפה 
לייחס לנושאים אלה.45

לנושא אמצעי התקשורת ומפות קוד היו שני פנים:  מצד אחד, הסכנה החמורה שנבעה  232 .

מריבוי אמצעי התקשורת הסלולריים הגלויים, שנעשה בהם שימוש בידי לוחמים בשטח 

או באזורי הגבול. מצד שני,  תקשורת יעילה בין הכוחות הלוחמים עצמם, בשטח ובעמדות 

הפיקוד ובינם לגורמי הפינוי והיחידות העורפיות, וכך גם בין הלוחמים ובין משפחותיהם 

בעורף, הם עניינים חשובים ביותר להצלחת הפעולה ולמורל הלוחמים.

את  האפשר  ככל  ולצמצם  החיוניים  התקשורת  לצרכי  מענה  לתת  צריך  נכון  הסדר  כל  233 .

הסכנה הנובעת משימוש בתקשורת לא מאובטחת.   

מפות  לעדכון . 234 באשר  הצה"ליים  הנהלים  על  להקפיד  יש  המידע  בטחון  מנושא  כחלק 

מאובטחות  מעודכנות,  קוד  מפות  תהיינה  הלוחמים  הכוחות  כל  בידי  כי  ולהבטיח  קוד 

ומתואמות.  הדבר מחייב הכנת עזרים מתאימה ושוטפת. במינימום - הוא ִחֵיב היערכות 

מהירה להשלמת חסרים ברגע שהחלה הפעולה הצבאית בצפון. 

ראו סעיף  42 לעיל.  44

בנושא  כך  החטיפה,  בנושא  כך  בפנינו.  שהיו  רבים  בהקשרים  ועלה  חזר  והמשמעת  הבקרה  האכיפה,  נושא   45

הפגיעה באח"י "חנית" וכך בנושאי אבטחת המידע. 
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יש לרענן ולאכוף בצורה קפדנית את הכללים לפיהם לוחמים בפעילות מבצעית, בשטח  235 .

האויב ובארץ, בסדיר או במילואים, לא יישאו עמם מכשירי טלפון או צילום או הסרטה 

פרטיים. לצורך זה יש להבטיח כי:

• יהיה מערך יעיל של איסוף, אחסון ושמירה של מכשירים כאלה בנקודות ריכוז לפני 

הפעולה המבצעית, ואכיפה קפדנית ומהירה של הפרה;

• יהיה מערך יעיל של קשר ישיר או עקיף בין המשפחות ובין הלוחמים; 

יש  מאובטחים,  לא  פרטיים  תקשורת •  אמצעי  החזקת  על  החמור  לאיסור  בנוסף 

להטיל איסור מפורש וחמור יותר על שימוש בלתי מורשה באמצעים כאלה.

של  מתאים  מערך  יהיה  המסייעים  ולגורמים  בשטח  הלוחמים  לכוחות  כי  להבטיח  יש  236 .

אמצעי תקשורת צבאיים מאובטחים שיוכלו לספק את צרכי הפעילות עצמה, בתוך כך גם 

שימוש באיתוריות מאובטחות לקציני מטה.

ד. הפתיחות התקשורתית

הוראות  מתן  על  דגש  שימת  תוך  התקשורתית,  הפתיחות  נושא  את  מחדש  לבחון  יש  237 .

עליה.   שיוחלט  מדיניות  הפעלת  לקראת  והצנזורה  המחב"מ  של  מתאימה  להיערכות 

נושא ביטחון המידע  ופקודות מתאימות להטמעת  זו תכלול הוראות, הנחיות  היערכות 

ביחידות הצבא, תגבור בכוח אדם של הגורמים הנ"ל ותכניות הפעלה שלהן במעבר ממצב 

שגרה למצב חירום ולחימה. 

נושא כניסת גורמי תקשורת ליחידות ולשדה הקרב ייבדק מחדש על פי האמור להלן: 238 .

א. למרות  הפתיחות התקשורתית לא תתאפשר כניסת כתבים- 

לשטחים צבאיים סגורים; o 

לחפ"קים ולאזורי התארגנות של יחידות צה"ל; o 

ליחידות לוחמות; o 

אלא באישור מיוחד, אשר לא יינתן ללא הסכמתו מראש של מפקד אותה יחידה, 

חפ"ק או אזור התארגנות, והסכמת המחלקה לביטחון מידע.

ב. לא  ייכנס כתב לשטח, אף באישור כאמור, ללא ליווי של איש חטיבת דובר-צה"ל, 

הכתב  להתחייבות  כפוף  יהיה  שיינתן  האישור  המחב"מ.  של  תדרוך  שעבר  ולפני 

בכתב:

שלא לשדר שידור-חי מהשטח, ללא תיאום מוקדם מלא עם הצנזור; o 

שכל ידיעה שאינה  מן השטח תעבור בדיקה מוקדמת של הצנזורה, אף אם אין  o 
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החומר שבה כלול ברשימת היעדים להסתרה;

o .שאין להשתמש בשטח בטלפונים ניידים או באמצעי קשר לא מוצפנים

ציות להוראות המפקד  כניסה לשטח שהוכרז "שטח צבאי סגור". אי  ג. לא תורשה 

בשטח - היא עבירה פלילית.

מתכונת  תיקבע  ובעקבותיה-  מעמיקה,  חשיבה  לעבור  צריך  החיים  השידורים  נושא  239 .

נושאים  על  פעולה, הכוללת: תדרוך מוקדם של המרואיינים או מגישי החומר באולפן, 

שאין לגלותם ברבים בשידור החי. 

שיספיק  דקות(,  מספר   - כלל  )בדרך  שידורו,  ובין  השיח  הקלטת  בין  זמן  פסק  ייקבע  240 .

לצנזור, הנמצא באולפן, לקבוע הלכה על הדברים שנאמרו או על מקצתם, מבחינת גילוי 

סודות-מדינה. 

שאינו  צבאי  בשטח  ומפקדים  הצנזורה  של  תיאום  ונהלי  מתאימים  הסדרים  לקבוע  יש  241 .

אולפן.

של  מראש  הסדרים  נקבעו  אם  אלא  סגור,  צבאי  משטח  חיים  שידורים  להרשות  אין  242 .

שידורים כאלה, בתיאום מלא עם הצנזור. בתקופת חירום או פעולת לחימה, יש להעניק 

סמכות לצנזור לפסול חומר, שהוכן לשידור מתוך שטח צבאי סגור, ללא קשר לתוכנו של 

החומר.

תדריכים ושיחות רקע של מפקדים בכירים יתקיימו רק לאחר שמגיש התדריך או שיחות  243 .

הרקע יקבל תדרוך מוקדם מאת איש המחב"מ על הנושאים שהם בגדר יעדי הסתרה.

במהלך התדרוך, אם המתדרך נשאל שאלה שהתשובה אליה כרוכה, לכאורה, במסירת  244 .

מידע אסור, על המתדרך לברר את הנושא עם איש המחב"מ- הנמצא במקום- בטרם יגלה 

את המידע. 

ראוי לקבוע רשימה מצומצמת של מפקדים שישמשו כמתדרכים או כנותני שיחות הרקע.  245 .

מפקדים אלו יעברו הכשרה מיוחדת,  בנושא ביטחון מידע, בקשר לתפקידם זה.
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ה. הדלפות

אנו חוזרים על המלצתנו בדו"ח החלקי בדבר הצורך במהפך תודעתי של הדרג המדיני, הן  246 .

בהבנת הצורך בבלימת ההדלפות מתוך הזרועות השונות של הממשל  והן בתגבור מערכי 

ההגנה והאכיפה הקיימים.

בציבור,  נרחבות  פעולות הסברתיות   ולעודד  לעצב מדיניות מתאימה,  על הדרג המדיני 

כדי לחדד את ההכרה שדליפת סודות מדינה היא פגיעה חמורה בביטחון המדינה.

על הדרג הצבאי החובה להחדיר ולהעמיק תודעה זו בקרב קציני צה"ל וחייליו.

הן בצה"ל והן בדרגים המדיניים תינקט יד  קשה נגד המדליפים. 247 .

יש להדגיש, בראשיתה של כל ישיבה, אם בצה"ל ואם בדרג המדיני, שבה עומד להימסר  248 .

יימסר הוא חומר סודי, שחל איסור על מסירתו למי שאינו  מידע סודי,  שהמידע אשר 

מורשה לכך.

יש לאסור על חיילים ומפקדים, שלא הורשו לכך במפורש, להתראיין באמצעי התקשורת  249 .

בענייניים הקשורים לצה"ל.

צה"ל יגבש נהלים בדבר תדריכים ושיחות רקע של גורמי תקשורת, ומניעת מסירת סודות  250 .

ביטחוניים במסגרתם, אף אם מובטחת העברת המידע לצנזורה לבדיקה לפני פרסומו.

אנו ממליצים כי היועץ המשפטי לממשלה מחד, והפרקליט הצבאי הראשי מאידך, יגבשו  251 .

מי  של  לדין  ולהעמדה  לחקירה  הדלפות,  למניעת  צעדים  לנקיטת  פעולה  ודרכי  כללים 

שהחקירה תביא לממצאים על הדלפה שנעשתה על ידו. חיילים שיואשמו בהדלפה יועמדו 

לדין בפני בי"ד צבאי )ולא בפני קציני שיפוט(.

אנו ממליצים שהכנסת תקבע החמרה בדיני העונשין לעבירות של גילוי סודות המדינה. 252 .

אנו ממליצים כי היועץ המשפטי לממשלה והפרקליט הצבאי הראשי ינחו את התובעים,  253 .

לתבוע מבתי המשפט ובתי הדין החמרה בעונשי המדליפים, תוך התחשבות בנסיבות של 

כל הדלפה והדלפה.

צה"ל יכלול, בכל הַהְכָׁשרֹות המקצועיות והקורסים המתנהלים בו, הרצאות או תדרוכים  254 .

וגם תרגילים בנושא ביטחון המידע.




