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יד ושם מכריז על תחרות

רזה הממלכתית לעיצוב הכ
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה

תשפ"ב - 2022

בנושא:

"מסילות אל האבדון – שילוחם של היהודים בתקופת השואה"

עופר אדרת

בוקר 9 באפריל 1948. כ–130 
־אנשי אצ"ל ולח"י פשטו על הכ
־פר דיר יאסין, בסיוע אנשי ההג
־נה, כחלק ממבצע נחשון לפרי

צת הדרך לירושלים. יותר מ–70 
שנה לאחר מכן, עדיין קיימת אי 

־בהירות לגבי מה שהתחולל בה
משך: מרבית החוקרים מציינים 
כי 110 מתושבי הכפר, בהם נשים, 

־ילדים וזקנים, נהרגו מאש הלו
חמים היהודים, אך השאלה אם 
התרחש שם טבח או שמא היה זה 
קרב נותרה שנויה במחלוקת. את 
התמונות שמתעדות את הזוועות 

ראו רק מתי מעט. 
את  לאפוף  שמוסיף  הערפל 
הפרשה הוא, בחלקו, פועל יוצא 

הש "ועדת  של  עבודתה  ־של 
בחו העיון  רשות  לעניין  ־רים 
־מר ארכיוני מסווג". מעטים שמ
לש שבניגוד  הזה,  הגוף  על  ־עו 

מו פועל דווקא לצנזר מסמכים, 
במיוחד כאלה הנחשבים רגישים 
בעיני המדינה — ועוסקים בלבו 
של הסכסוך הישראלי־פלסטיני. 
כעת נחשפת לראשונה הרשימה 
של אותם מסמכים, הכוללים גם 
התייחסות לגירוש ערבים ב–1948 

ולביצוע פשעי מלחמה: 
־תיקי משרד המיעוטים העוס

קים בגירוש ערבים )"דברים )ש(
־אינם נעימים", בלשון גנז המדי

נה(; דו"ח ריפטין מ–1948, שבו 
תוצאות בדיקה ביחס לחשדות כי 
אנשי ההגנה ביצעו רצח ועינויים 

־באוכלוסייה ערבית; מחקר הפלי
1964, הכולל דו"ח שהז־ –טים מ
מין בן גוריון מחוקרים ישראלים 
הפליטים  ל"בריחת  הסיבות  על 
ב-1948"; תיק דיר יאסין מ–1948 
דו"ח של ההגנה על הטבח  שבו 
שביצעו אנשי אצ"ל ולח"י בכפר, 

־הכולל גם צילומים של הקורב
39 עמודים מתוך פרוטוקו־  נות;

לים של ישיבות ממשלה מהשנים 
1948–1949, שעסקו בגירוש והרס 
כפרים ערביים, מעשי ביזה, שוד, 

־אונס ורצח על ידי חיילי "ההג
נה" וצה"ל; 10 מסמכים צבאיים 

שתוכנם  העצמאות  ממלחמת 
לא ידוע; דו"ח שחיבר היועמ"ש 

שפי שמשון  יעקב  ־הראשון 
רא ב– 1948, בהוראת בן גוריון, 
כדי לבדוק "אם היו פגיעות על 
ידי חיילים והצבא בחיי תושבים 

־ערבים בגליל ובדרום, שלא בה
 תאם לחוקי המלחמה המקובלים".
־לפי חוק הארכיונים, העיון במס

מכים השמורים בארכיון המדינה 
מוגבל לתקופה שנעה בין 15 ל–90 
שנה לאחר יצירת המסמך, בהתאם 
לתוכנו ולמקורו. חומרי הקבינט, 
משרד הביטחון וצה"ל מוגבלים 
המוסד  של  וחומרים  שנה  ל–50 
ל–90  סגורים  נשארים  והשב"כ 

־שנה מיום היווצרם. ואולם, במק
־רה של מסמכים שנחשבים "מסו
־כנים" לביטחון המדינה או ליח

סי החוץ שלה — קיימת אפשרות 
להמשיך את איסור הפרסום. זאת, 
בכפוף לאישור של ועדת השרים.

לעתים  שמתכנסת  הוועדה, 
נדירות ביותר, כלל אינה מאוישת 
בימים אלה. בהרכבה האחרון היו 
חברים בה השרים יובל שטייניץ 

־ומירי רגב. חרף פעילותה המצומ
־צמת, יש לעבודתה חשיבות והש

פעה רבות.
הנחשפת  המסמכים  רשימת 
כאן התקבלה בעקבות פנייה של 
מכון עקבות לחקר הסכסוך, על 
בעקבות  המידע.  חופש  חוק  פי 

כי ברקע לרבות מהח ־מציינים 
"שיקו עומדים  הוועדה  ־לטות 

לים פוליטיים ותדמיתיים, שאינם 
־מבוססים על סיבות ענייניות ולגי

טימיות". בדו"ח חדש המתעד את 
־עבודת הוועדה קובעים מנהל המ

כון, ליאור יבנה, והחוקר הבכיר 
־אדם רז כי הטלת הצנזורה המת

משכת על אותם מסמכים נעשתה 
־"באמתלה של חשש לביטחון ולי

חסי החוץ של המדינה". פעילות 

־הוועדה, לפי המכון, "מביאה לסי
־לוף ההיסטוריה של ראשית המ

הציבורי  לשיח  ומזיקה  דינה, 
והפוליטי במדינת ישראל".

רשות  לעניין  השרים  ועדת 
־העיון בחומר ארכיוני מסווג הוק
בגין. על הפ בימי ממשלת  ־מה 

רק עמדה בקשתו של משרד ראש 
הממשלה לסגור לעיון את עשרות 
תיקי משרד המיעוטים, אשר פעל 
בשנותיה הראשונות של המדינה. 
זאת, משום ש"שיש בהם אזכור 

־לגירוש אוכלוסייה ערבית, החר
־מת רכושה ומעשי אכזריות שנ

עשו בה על ידי חיילים". 
־גנז המדינה באותם ימים נד

רש לסוגיה וכתב כי הגירוש בוצע 
"בידי מפקדים בעלי שיעור קומה 
במישור הפוליטי שלנו". עוד ציין 

־בהקשר זה, כי "הרבה פעמים הד
ברים אינם נעימים". ואולם, הגנז 
תמך בחשיפת החומרים ולא מצא 
עילה לסגור אותם לעיון הציבור. 
במקום לכפות את החלטתו הוא 

־העביר את הסוגיה לוועדת הש
־רים, אשר קבעה, בניגוד לעמד

תו, כי התיקים יישארו סגורים, 
בשל חשש לפגיעה ביחסי החוץ.

החלטת הוועדה היוותה חריגה 
־מסמכותה. במקור, המחוקק הע
־ניק לוועדה סמכות לאשר או לד
־חות החלטות של הגנז לצנזר חו

מר ארכיוני. במקרה הזה, ובמקרים 
אחרים בהמשך, התהפכו היוצרות: 
הוועדה היא זו שצנזרה מסמכים, 

בניגוד לעמדת הגנז.
שנה לאחר מכן שוב התכנסה 
ועדת השרים כדי לצנזר מסמכים 
היתה  לכך  ברקע  היסטוריים. 

־פנייתו של ההיסטוריון בני מו
ריס, שביקש לעיין בדו"ח מסוף 
המשפטי  היועץ  שחיבר   1948
הראשון לממשלה, יעקב שמשון 
שפירא, בהוראת ראש הממשלה 
דוד בן־גוריון. הדו"ח נועד לבדוק 
"אם היו פגיעות על ידי חיילים 
והצבא בחיי תושבים ערבים בגליל 

־ובדרום, שלא בהתאם לחוקי המל
־חמה המקובלים" במבצע יואב וב

מבצע חירם במלחמת העצמאות. 
אברהם  אז,  המדינה  גנז 

כולל  הדו"ח  כי  כתב  אלסברג, 
המחרידים".  האירועים  "תיאור 

־בפנייתו לוועדת השרים הוא בי
קש לאשר את קביעתו כי התיק 
יסווג "סודי" בשל פגיעה בביטחון 
המדינה וביחסי החוץ שלה. כמה 

־ימים לאחר מכן כונסה הוועדה לי
שיבה שבה נכח רק אחד מחבריה, 
שר המשפטים אברהם שריר. הוא 

־הודיע לפרוטוקול כי שר הביט
חון יצחק רבין והשר משה ארנס 
"הודיעו עמדתם" שיש לציין כי 
החומר סודי. כך אכן היה. הדו"ח 

לא פורסם עד היום. 
לכינוס  עד  רבות חלפו  שנים 
 2000 בשנת  הוועדה.  של  הבא 
התקיים בלשכת היועץ המשפטי 
לממשלה דיון על הצורך להסתיר 

־מהציבור דו"ח של ההגנה על פר
שת דיר יאסין במלחמת העצמאות, 
וכן לצנזר כמה תצלומים שמתעדים 

"מדובר בדימויה  את תוצאותיה. 
־ותדמיתה של מדינת ישראל, וב

מרכיבים העלולים, לדעת כמעט 
כל משתתפי הדיון, לפגוע ביחסי 
החוץ של ישראל ושעה זו איננה 
השעה המתאימה לאפשר פרסום 
בשער בת־רבים של חומר כה רגיש 

בעניין", נכתב בסיכום הדיון.
־ועדת השרים, שהתכנסה כע

בור שמונה חודשים, אישרה את 
המשך חיסוי החומר לשנה אחת. 
2002 האריכה את החיסוי בח־ –ב
מש שנים נוספות. בעקבות פנייה 
מצד הבמאית נטע שושני לעיון 

־בחומר, שהתקבלה בארכיון המ
2007, שבה הוועדה והת־ –דינה ב
־כנסה לדון בנושא. "הבעיות הכ

ישראל  החוץ של  ביחסי  רוכות 
לאירועים שהתרחשו  הקשורות 
בשנת 1948 לא נפתרו והעימות 
קבעה  לסיומו",  עדיין  הגיע  לא 

־הוועדה, והאריכה את החיסוי בח
מש שנים נוספות. עתירה לבג"ץ 
שהוגשה נגד ההחלטה, בין היתר 
בידי "הארץ", נדחתה. ב–2017 שוב 
האריכה הוועדה את החיסוי על 
התיקים בחמש שנים. בשנה הבאה 

יפוג תוקף החיסוי.

"חשש למעשי נקם"
2017 אירעה התנגשות חזי־ –ב
המדינה.  לגנז  הוועדה  בין  תית 

־הוועדה החליטה אז, בפעם הח
מישית, להטיל חיסיון על מסמך 
ריפטין".  "דו"ח  שכונה  ארכיוני 

־בדו"ח פורטו מסקנות בדיקה שנ
־ערכה לבקשת בן־גוריון ביחס לח
־שדות שלפיהם אנשי ההגנה ביצ

עו מעשי רצח, עינויים, שוד וביזה 
במלחמת העצמאות. גנז המדינה 

־אז, יעקב לזוביק, הפתיע כשבני
גוד לדעת קודמיו תמך בפרסום 

־הדו"ח: "מדינת ישראל חזקה, הח
ברה הישראלית חזקה, ואין סיבה 

־לא לאפשר לאזרחיה מחקר חופ
שי בתיעוד מלחמותיה הרחוקות". 

־ואולם, ועדת השרים לא קיב
־לה את עמדתו והדו"ח עדיין מס
־ווג "סודי", בין היתר מחשש שפ

רסומו יביא ל"סערת רוחות ואולי 
־למעשי נקם". גם בכך הוועדה חר

גה מסמכותה החוקית, שכן שוב 
־צנזרה מסמכים שהגנז ביקש לפ

תוח — ההיפך ממה שמאפשר לה 
החוק לעשות.

מאחורי הקלעים של המסמך 

שב– נוסף,  סיפור  מסתתר  הזה 
במוסף  נחשפו  עיקריו   2018
תוכנו  השנה  ובתחילת  "הארץ" 
המלא התגלה בידי מכון עקבות. 
סערת הרוחות ומעשי הנקם לא 

־נצפו בעקבות הפרסום, שהתאפ
שר לאחר שאנשי עקבות איתרו 
עותק מהדו"ח בארכיון יד טבנקין, 

־שאינו חלק מארכיון המדינה ול
־כן הוראות החוק, שמאפשר לג

נז לכנס את הוועדה ולצנזר אותו, 
אינן חלות עליו. לבקשת עקבות, 
הצנזורה בדקה אף היא את הדו"ח, 
וקבעה כי "אין מניעה צנזוריאלית 

־לפרסום הדו"ח". כעת נאבקים במ
35 נספחיו, שע־  כון על פרסום

דיין חסויים.
נועד  לא  המתמשך  "החיסוי 

המדי של  אינטרסים  על  ־להגן 
נה כלפי חוץ, אלא כלפי פנים", 

־נכתב בדו"ח של עקבות. "ההס
־תרה לא )רק( מקשה על היסטו

ריונים: יש לה השפעה ממשית על 
השיח האקדמי, הציבורי והפוליטי 

־הפנים־ישראלי בימינו. היא נוע
דה לשמר נרטיב מדינתי מעוקר 
ומסולף על יסודותיו של הסכסוך 
הישראלי־פלסטיני, ומכאן — יש 
לה השפעה ממשית ומכרעת על 

האופק לסיומו".
הארכיונים  מנסים  לעתים 

ההס מאמצי  את  גם  ־להסתיר 
במקרה  אירע  כך  עצמם.  תרה 

־של מסמך המכונה "מסמך הצי
באר־  1988 ב חובר  –רים", אשר 
כיון צה"ל ונועד לשרטט "צירים 
בעלי רגישות ביטחונית, מדינית 
ואישית", אשר יקבעו איזה חומר 

־יצונזר. רק לאחרונה, בתום מא
בק ממושך, הצליחו אנשי עקבות 

־לשים עליו יד. באופן רשמי המס
־מך כבר אינו תקף וארכיון המדי

נה וארכיון צה"ל אינם מתנהלים 
במקרים  בפועל,  ואולם  ברוחו. 
רבים, הסיבות לצנזור חומר, גם 
רשמי,  באופן  בכך  יודו  לא  אם 
עדיין נשענות על אותם "צירים" 
האלה  ה"צירים"  אחד  שבמסמך. 

־הוגדר כ"חומר העשוי לפגוע בת
נטול  כובש  כצבא  צה"ל  דמית 

אושיות מוסריים".

פורסמה רשימת המסמכים שנגנזו בהוראת "ועדת השרים לעניין רשות העיון בחומר ארכיוני מסווג". באחד מהם נדון החשד כי אנשי ההגנה בזזו, עינו ורצחו ערבים במלחמת העצמאות 

השתקת הארכיון: ועדת שרים מצנזרת חומר על פשעי מלחמה ב-48'

הוועדה: "הבעיות 
הכרוכות ביחסי החוץ 
של ישראל הקשורות 

לאירועי 48' לא נפתרו"

היוצרות התהפכו, ובפועל 
ועדת השרים היא זו 
שצנזרה מסמכים — 
בניגוד לעמדת הגנז

פליטים פלסטינים ב-1948. לפי מכון עקבות, החיסוי המתמשך נועד להגן על אינטרסים של המדינה כלפי פנים צילום: אי־פי


