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עופר אדרת

שלו  היומן  מעמודי  באחד 
אתיאר בן גוריון את היעדים אח

ריהם מרגלים שירותי הביון של 
בטרם  הצעירה,  ישראל  מדינת 
מלאה לה שנה. הרשימה, בכתב 
ידו של ראש הממשלה הראשון, 
)ארגוני  ה"פורשים"  את  כללה 
למרות  סרו  שלא  ולח"י,  אצ"ל 
המוסדות הנבחרים של היישוב(, 
עולים  )בעיקר  המזרח"  "עדות 
במעברות(,  אפריקה  מצפון 
הפוליטיים(  )יריביו  "מפלגות" 
הקומוניסטית  )המפלגה  ומק"י 
הוא  הרשימה  את  הישראלית(. 
עם  פגישתו  לאחר  ביומן  מנה 
איסר הראל, ראש המוסד וראש 
השב"כ הראשון, שהתלונן בפניו 
מספיק  לו  אושרו  שלא  כך  על 

תקנים ותקציבים. 
בו העלה  מאז 1949, המועד 
הזו  הרשימה  את  גוריון  בן 
חסויה  נותרה  היא  הכתב,  על 
72 שנים  ביומנו. רק לאחרונה, 
לאא 48 שנים  ו –לאחר שחוברה 

הותרה  היא  מחברה,  מות  חר 
לפרסום. מכון המחקר "עקבות", 

היש הסכסוך  בחקר  אשעוסק 
להסרת  ונאבק  ראליאפלסטיני 
צנזורה מעל מסמכים השמורים 
הוא  ממשלתיים,  בארכיונים 
שעומד מאחורי הפרסום החדש. 

גו בן  למכון  פנו  המכון  אאנשי 
היומן,  את  בידיו  שמחזיק  ריון, 
הצנזורה  את  להסיר  וביקשו 
מעל קטעים נרחבים ביומן, אשר 
לעין להסתיר  נראית  סיבה  אין 
אותם מעיני הציבור גם ב–2021. 
מכון  שביצע  בדיקה  לאחר 
המדינה,  ארכיון  מול  גוריון  בן 
אליו כפוף הארכיון של המכון, 

הצ את  להסיר  לבקשה  אנעתרו 
מהמסמכים.  חלק  מעל  נזורה 
מחיקות  הוסרו  הראשון,  בשלב 
והשחרות מהיומן של בן גוריון 

בין השנים 1948 ל–1953. 
הבלתי  בגרסה  ביומן  עיון 
מצונזרת אמנם לא מגלה סודות 
בהחלט  אך  כמוסים,  מדינה 
מאפשר להעמיק את ההבנה של 

וב שונים  היסטוריים  אאירועים 
עיקר של מחשבותיו ותחושותיו 

של המחבר כלפיהם. 
 1948 בספטמבר  ב–26 

לפלי ביומן  גוריון  בן  אמתייחס 
טים הערבים שנמלטו או גורשו 
מיישוביהם במלחמת העצמאות. 
בן גוריון מתעד שיחה או פגישה 

אשקיים עם יוסף ויץ, מנהל מח
לקת הקרקעות והייעור בקק"ל. 
השניים  כי  עולה  מהדברים 
פליטים  של  מניסיונות  חששו 
ערבים לשוב לבתיהם בישראל. 
רמלה  שפליטי  מקרים,  "יש 
ולוד הגיעו לעזה דרך רמאללה, 
עליה  יקל  סבורים,  מעזה,  כי 

לע מה  וללוד.  לרמלה  אלשוב 
שות?" נכתב ביומן — לא ברור 

אם  כציטוט של ויץ או כביטוי 
למחשבתו של בן גוריון עצמו. 

התשובה מגיעה בחלקו השני 
'להטריד'  "...יש  המשפט.  של 
בלי סוף...גם בדרום יש להטריד 
כי  מזרחה,  הפליטים  ולהניע 

אלים לא ילכו ולמצרים לא נות
אנים להיכנס", כתב, ביחס לדחי

קתם לירדן. "מי יטפל בהטרדה" 
ומשיב:  ביומן,  גוריון  בן  תוהה 
"שילוח, ותעזור לו הוועדה של 

ויץ".

שילוח,  ראובן  הוא  שילוח 
ומפ המודיעין  קהילת  אמראשי 
הווע המוסד.  של  הראשון  אקדו 

הטרנספר",  "ועדת  היתה  דה 
מלחמת  של  בעיצומה  שהוקמה 

מדי את  לבחון  כדי  אהעצמאות 
ניות הממשלה בנושא הפליטים 
הערבים וליתר דיוק, איך לעודד 

אותם להגר מהארץ.
ב–2 באפריל 1950 מדווח בן 
גוריון ביומנו כי "הדברים בנגב 
רצח  על  ומפרט  בסדר",  אינם 
חיילי  בידי  ערביות  של  ואונס 
צה"ל ועל תגובת הצבא המצרי. 
"שוב תפסו חיילינו )מרוקנים(, 
שתי נערות ערביות, אנסו ורצחו 
המצרים  הניחו  כתגובה,  אותן. 

חמישה  והרגו  ומארב,  מוקש, 
אנשים — 3 חיילים, 2 ציווילים 

)אזרחים, ע"א(.
בן  מדווח  מכן  לאחר  חודש 
גוריון ביומן על מצבו הבריאותי 
והנפשי של סגן הרמטכ"ל דאז, 
השלישי,  הרמטכ"ל  ולימים 
פגישה  בעקבות  מקלף,  מרדכי 

אשקיים עם אשתו, אורית. "'מוט
קה עייף ומדוכא. יש עליו עומס 
עצום, לדעתו למעלה מכוחותיו, 

אגם הפיסיים וגם הרוחניים", כו
תב בן גוריון. "אין חיי משפחה, 
אין  כי  לה,  אכפת  לא  זה  אבל 
ברירה", הוא מוסיף, בהתייחסו 
כותב  הפסקה  בסיום  לאשתו. 
על  מצטערת  "אני  גוריון:  בן 
נורמליים,  משפחה  חיי  חוסר 

להתאכ עלינו  זה  בדורנו  אאבל 
זר — ביטחון אינו דבר קל ולא 
שר  ישלח  הכרח  יהיה  ואם  רך. 
גם  כמוטקה  אנשים  הביטחון 
לצבא  דרוש  מוטקה  להירג. 
כרגיל  להישאר".  עליו  ולדעתי 
ביומנו של בן גוריון, לא לגמרי 
של  בציטוט  מדובר  אם  ברור 
אשתו של מקלף או בדברים שבן 
בערבוב  או  חשב,  עצמו  גוריון 

בין שניהם.
הוס שהצנזורה  נוסף  אנושא 

ביומנים  ומופיע  כעת  ממנו  רה 
הטבעת  לפרשת  התגובות  הוא 

אאוניית הנשק של האצ"ל, "אל
היישוב,  את  שהסעירה  טלנה", 
ביומן   .1948 ביוני  והתרחשה 
סוער  דיון  גוריון  בן  מתאר 

לש לחצים  בעקבות  אבממשלה 
שנעצרו  אצ"ל  אנשי  את  חרר 
צה"ל.  עם  האש  חילופי  לאחר 
חברי  על  לקרוא  אפשר  ביומן 
"נבזה",  שמכונים  ושרים  כנסת 
"סמרטוט", "מנוול" ו"שפל" )לא 
תמיד ברור למי הכוונה( וכן את 
לפיו  גוריון  בן  של  התייחסותו 
כי  להתפטר,  צריך  "המנוול" 
את  לתת  שיצטרך  לו  "אמרתי 
הדין עבור יריות ביהודים". את 

אהנושא סיכם כך: "זה המצב במ
פלגה. אני מתייאש מזה".

והותר  שצונזר  נוסף  בקטע 
אלפרסום רק כעת, מספר בן גו

ב–1951  ריון על פגישה שקיים 
עם ארנסט ברגמן, מאבות המדע 
לכמה  אחראי  שהיה  בישראל, 
פרויקטים צבאייםאמדעיים. "בא 
חומר  הכינו  ברגמן.  ד"ר  אצלי 
והוא  סרטן  המחולל  סינתטי 
מאפשר בדיקת הסרטן בראשית 
ולא  גוריון  בן  אומר  התהוותו", 

מרחיב.
המצונזרים  החלקים  חשיפת 

א— עשרות קטעים באורכים שו
נים — נמשכה כשנתיים, מהיום 
וחוקר  ההיסטוריון  הגיש  בו 
"עקבות" אדם רז את בקשתו. גם 

אאחרי החשיפה, עדיין נותר חו
מר רב מצונזר ביומני בן גוריון 
השמורים  נוספים  ובמסמכים 
בארכיון של מכון בן גוריון. לצד 

אזאת, פנו אנשי "עקבות" גם לא
להסיר  בבקשה  המדינה,  רכיון 
את הצנזורה מעל מסמכים רבים 

הנידונה,  מהתקופה  נוספים 
אאשר אין סיבה נראית לעין לה
משיך להסתירם מעיני הציבור.

)החלקית  ההשחרות  "הסרת 
אמנם( מיומנו של בן גוריון היא 
צעד חשוב", אומר ליאור יבנה, 

אמנהל עקבות, ומוסיף, כי "השח
ארות" במסמכים ארכיונים "פוע

רות בולענים שמעלימים לתוכם 
מההיסטוריה  חשובים  חלקים 

ההשח והחברה".  המדינה  אשל 
גם  במקומן  נותרות  האלה  רות 
שנים רבות אחרי שהחוק מתיר 
היתר  בין  תוכנן,  את  לחשוף 
מודעות  משאבים,  היעדר  בשל 

או רצון של ארכיונים. 
אדם רז מוסיף בהקשר זה כי 
מחקר היסטורי לא יכול להיות 
שעומד  שהחוקר  בלי  שלם 
בחיפוש  מאחוריו פנה לארכיון 
אחר מסמכים שעדיין מצונזרים, 

ובדרישה לחשוף אותם.
שצונזרו  הקטעים  חשיפת 
עד  גם  מעידה  גורין  בן  מיומן 
היד של הדק הצנזור  כמה קלה 
היא  היסטוריים.  מסמכים  על 
מגלה, כי במקרים רבים, כדברי 
אינטרסים  על  הגנה  "לא  יבנה, 
של ביטחון, יחסי חוץ ופרטיות" 
עומדת ברקע לכך, אלא "צרכים 

אאחרים לחלוטין — הגנה על הדי
מוי הציבורי של גופים ואישים 
מידע  מניעת  או  ואחרים  כאלה 
הסכסכוך  יסודות  אודות  ודיון 
במקרים  הישראליאפלסטיני". 
במשך  שצונזרו  קטעים  אחרים, 

עשרות שנים מתוך היומנים של 
בן גוריון, היו פתוחים במקביל, 
ובכך   — אחרים  בארכיונים 
מומחש עד כמה חסרה מדיניות 
עקבית, אחידה וסדורה לצנזורה 

על מסמכי ארכיון.
ההיסטוריון תום שגב, מחבר 
הביוגרפיה של בן גוריון "מדינה 
שהחשיפות  אומר  מחיר"  בכל 

אמהיומן מתעדות את "גסות לשו
נו של בן גוריון", ומתייחס, בין 
בו  "נאצי מובהק"  היתר, לכינוי 
נוסף  בקטע  גוריון  בן  משתמש 
מהיומן שנפתח כעת, כדי לתאר 
המשפטים  שר  רוזן,  פנחס  את 
"הכוונה  ישראל.  של  הראשון 
גוריון  בן  ייקה.  לקפדן,  כמובן 
מה  אין  הכרחי.  מטרד  בו  ראה 

אשהוא שנא יותר מאנשים שאמ
רו לו 'לא', ובראשם עורכי דין", 
במונח  "השימוש  שגב.  אומר 
'נאצי' מעיד גם על הקלות שבה 
השתמש בן גוריון בגידוף הזה", 
אומר שגב, ומזכיר כי גם יריבו, 

מנחם בגין, זכה לכינוי דומה.
קטעים  לחשוף  קורא  שגב 

ומא מיומנו  נוספים  אמצונזרים 
חשובים  דברים  "יש  רכיונו. 
לפרסום,  שוחררו  שלא  באמת, 
שישראל  לטענה  הסתרה  כמו 
בבית  פיגוע  מאחורי  עומדת 
כדי  ב–1951,  בבגדד  הכנסת 
משם.  היהודים  לעליית  להביא 
במצרים.  הביש'  'העסק  ופרשת 
מה הסוד? ויש עוד כאלה", אומר 

שגב.

שבעה עשורים אחרי שנכתבו נחשפים קטעים שצונזרו עד כה ומתארים ריגול אחר עולים, פשעים של חיילים וכינויי "חיבה" ליריבים פוליטיים

"יש להטריד ולהניע הפליטים מזרחה" — חלקים 
מיומנו של בן גוריון מימי קום המדינה נחשפים

"אמרתי לו שיצטרך לתת 
את הדין עבור יריות 
ביהודים" כתב לאחר 

הטבעת האונייה אלטלנה
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