מה מסתתר בבוידעם

מהם נכתב באותיות גדולות" :הכור בדימונה".
אדם שיבקש לעיין במסמכים השמורים בארש
כיון פרס ייענה בשלילה .גם כותב שורות אלו נעש
נה בסירוב יותר מפעם .די בכך שמדובר בארכיון
פרטי ,שאיננו כפוף לחוק הארכיונים — בניגוד
למשל לארכיון המדינה או לארכיון צה"ל —
והעיון בו תלוי בגחמות בעליו .אך שאלה חשובה
עוד יותר היא כיצד מסמכים העוסקים בכור בדיש
מונה כלל הגיעו לארכיון פרטי שכזה.
חשוב לציין שבהתנהלותו פרס לא היה שונה
מאחרים .במקרה של אריאל שרון ,למשל ,רווחו
במשך שנים שמועות על ארכיון מסמכים פרטי
המצוי בחוות השקמים .שרון אף הודה בכך בעדוש
תו בוועדת אגרנט ,כשאישר שברשותו "מספר
ארגזי ברזל נעולים במנעולים" .הארכיון תועד
בצילומים של התוכנית "עובדה" בסו ף  ,2011כ�ש
לצוות התוכנית הותר לשוטט בחווה .לעיני המצש
למה התגאה גלעד שרון בפתקים ובמסמכים
שונים מעיזבונו של אביו .קשה היה שלא להתרש
שם מהשורות הארוכות והמסודרות של קלסרים,
המכילים מסמכים שנצברו לאורך השנים שבהן
החזיק שרון בתפקידים בכירים .אך כיצד איפשש
רה המדינה לחומר רב כל כך להגיע לידיים פרש
טיות ולהישאר שם — חומר שרק בשנים
האחרונות החל לחזור לידיה אחרי משא ומתן
ארוך בין המשפחה לארכיון המדינה?

נתניהו לא לבד :מסמכים רשמיים תמיד נטו להיעלם עם בכירים שסיימו את תפקידם אדם רז

***

צילום :אוהד צויגנברג

••• לנשיא דונלד טראמפ היה מנהג שביטא
היטב את אישיותו החריגה :לא פעם הוא קרע לגש
זרים מסמכים אחרי שאיבד בהם עניין .עובדי
ממשל לשעבר סיפרו ב– 2018כיצד הם נאלצו
לאסוף את גזרי הנייר — ולהדביק אותם בחזרה
בעזרת מסקינג־טייפ .לפי כתבה שפורסמה
ב"פוליטיקו" ,הניירות — שאותם קרע הנשיא ביש
דיו ,לעתים לשניים ולעתים לפיסות זעירות "בגוש
דל קונפטי" — כללו מזכרים בכתב יד; הזמנות;
פניות מאזרחים וממחוקקים; ומכתב מצ'אק שומר,
מנהיג הדמוקרטים בסנאט.
לטראמפ ,לשמחתה של קליאו מוזת ההיסטוש
ריה ,היה צוות שלם של עובדים שהציל את המש
סמכים שקרע לגזרים .בישראל עד כה כלל לא
ברור אילו מסמכים הורה בנימין נתניהו לגרוס.
ראש הממשלה לשעבר מכחיש את הפרסום
ב"הארץ" מהשבוע שעבר ,שלפיו ביום עזיבתו
נגרסו בהוראתו מסמכים רשמיים .רותי אברמוש
ביץ ,גנזת המדינה ,כתבה השבוע לאחר ביקור
בלשכת ראש הממשלה כי היא "לא התרשמה"
שנגרס חומר מסווג ,אך הוסיפה כי עד שתושלם
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הבדיקה "אין בזה ודאות" .זו לשון זהירה .אכן,
איך אפשר לדעת?
ככל הידוע ,זו הפעם הראשונה שבה מושמדים
בישראל מסמכים כלשהם בהוראתו של ראש
ממשלה העוזב את תפקידו .עם זאת ,לנתניהו עצש
מו כבר היו הסתבכויות דומות .אחרי סיום כהונתו
הראשונה ב– ,1999פירסם מרדכי גילת בידיעות
אחרונות כי נתניהו נטל עמו מסמכים מסווגים ונש
סע איתם לחו"ל .הדבר ,כך דווח ,הוביל לפתיחת
חקירת שב"כ ,שבמסגרתה אף ניתנה הוראה לבש
דוק את מזוודותיו של נתניהו בניו יורק .אולם
החקירה הופסקה מסיבות לא ידועות.
השמדת מסמכים היא פרקטיקה מוכרת במש
שטרים חשוכים ודמוקרטיים כאחד .בדוח
–מ– 1998של "ועדת האמת והפיוס" בדרום אפר�י
קה נכתב שאחת "הטרגדיות היא שהממשלה
הקודמת השמידה בצורה מכוונת ושיטתית קבוש
צה גדולה של מסמכי מדינה" .מטרת ההשמדה
ברורה :למנוע מהשלטון החדש את האפשרות
לגלות את מעללי השלטון הקודם.
עד כה ה"לשעברים" בישראל נהגו בצורה

הק צה חו מ ר למ ח שב ה



שונה :לא גריסה ,אלא גניבה; לא השמדה ,אלא
העלמה — לקיחת מסמכים ללא סמכות ורשות.
לפרקטיקה זו יש ממד מקביל בפעולותיו של
האגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון
(מלמ"ב) ,שעמל זה שנים על איסוף וגניזה בכסש
פות של מסמכים בארכיונים שונים ,בלי שהסמש
כות לעשות זאת תהיה מעוגנת בחוק .התוצאה,
מנקודת מבט של הציבור ,זהה :ערפול של מעשי
המדינה והשליטים.

***

במשך עשרות שנים בכירים בממשלה ובצה"ל
נטלו עמם מסמכים לרשותם אחרי פרישתם,
והמדינה לא פעלה בנחישות כדי למנוע זאת .גם
במקרים שהתגלו לא נעשה די כדי לאסוף את
החומר בחזרה.
בספטמבר  ,2016ימים אחדים לאחר מותו של
שמעון פרס ,שודרה בטלוויזיה הגרמנית כתבה על
חייו .לצוות הצילום ניתנה ההזדמנות לסייר בארש
כיון הממוקם במרכז פרס לשלום ביפו .המצלמה
חלפה במהירות על פני הארונות במקום .על אחד
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לא רק ראשי ממשלה נטלו לידיהם מסמכים,
אלא גם שרים ובעלי תפקידים אחרים .עיזבונו
של אבא אבן ,שר החוץ השלישי ,מופקד היום
במכון טרומן לאחר שנרכש תמורת סכום מכובד.
די בעיון שטחי בתיעוד שהופקד שם כדי לעמוד
על כך שמדובר במסמכים בעלי ערך .חיזוק לכך
מגיע מהדרישה הלא חוקית שהציב המלמ"ב לקש
בל לידיו מסמכים מסוימים הנמצאים במקום.
בפועל ,מי שיבקר בארכיונים פרטיים של
"לשעברים" הפזורים ברחבי הארץ — כלומר ,ארש
כיונים שאינם כפופים לחוק הארכיונים ,יהיו אלו
מרכזים מסודרים דוגמת זה של פרס ,האנגר בחש
וות השקמים או ארגזים במחסן בבניין — ייתקל
בתיעוד רב שנלקח בניגוד לחוק .שנים של הזנחה
ועצימת עיניים מצד המדינה יצרו מציאות
כאוטית ,ובמקום שארכיון המדינה יוביל את מאש
מצי איסוף החומר ש"לשעברים" לקחו לרשותם,
את הבכורה לקח המלמ"ב ללא סמכות חוקית ומש
עלים את המסמכים מחדש .גם במקרה של מרים
אשכול ,רעייתו של ראש הממשלה לשעבר לוי
אשכול ,היה זה המלמ"ב שהתערב והשיב את המש
סמכים שסירבה להעביר לארכיון המדינה.
הדעת נותנת שהחומר שנגרס בלשכת נתניהו,
רשמי או פרטי ,הוא בעל ערך .אין טעם ,הרי ,לגש
רוס מסמכים חסרי ערך .מנקודת המבט של הציש
בור ,בכל זאת יש הבדל בין נתניהו לקודמיו:
מתישהו ,יש לקוות ,החומר שנשמר בארכיון מרש
כז פרס ,למשל ,יגיע לידי הציבור .כך קרה לחומש
ריו של אבא אבן שהופקדו במכון טרומן (ולא
בארכיון המדינה) וכך יש לקוות שיקרה לחומר
מחוות השקמים .חומר שנגרס לא ישוחזר .נתניהו,
הלכה למעשה ,לקח את מדיניות ההסתרה הישש

ראלית צעד אחד קדימה.
אדם רז הוא חוקר במכון עקבות לחקר הסכסוך
הישראלי־פלסטיני
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