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 שלום רב,        
 

 

 
 אישור נוסח ההצהרה לבקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת מידע בנוגע : הנדון       

 27.6.2018המשותפת עם ממשלת פולין מיום                   

             

תמר להן, ורדה חלד, רם כהן, רעיה רותם,  פעילות ופעילי זכויות האדם בקשה זו מוגשת בשם .1

יה, שאול ר ניב גורדון, קלאודיו קוגון, גלעד ליברמן, גיא בוטב"רוני סגולי, עירית הלביא, ד

 י כוח( ובשמי.)מצ"ב ייפו ד"ר חנה ספרןצ'ריקובר, עופר ניימן ו

החוץ, בנימין נתניהו, הצהרה משותפת עם ממשלת הקריא ראש הממשלה ושר  27.6.2018ביום  .2

 .1פולין

, פרופ' יהודה באואר, חתן פרס ישראל ומבכירי חוקרי השואה, 2"בראיון לרון נשיאל ב"כאן ב .3

", נתנה לו גושפנקהלדבריו, ישראל קיבלה את הנרטיב הפולני ו"". בגידההגדיר את ההצהרה "

ך כי גם אחרי ביטול הסעיף הפלילי בחוק באואר הערי. "סיפור שקרי לגמריאף כי הוא "

הפולני האוסר לייחס לעם הפולני אחריות לפשעי השואה, פולין תשתמש בחוק האזרחי כדי 

הפולנים הונו אותנו, סובבו אותנו על האצבע ואנחנו ". באואר סיכם לרדוף חוקרים פולנים

פוליטיים עם -ביטחוניים-הכלכלייםהסכמנו לזה, כי למדינת ישראל יותר חשובים היחסים 

 ".פולין מאשר עסק קטן כזה, כמו השואה

כולל לפי , יוסף צ'חנובר ד"רובהובלת פרופ' יעקב נגל  נוסח ההצהרה גובש במחשכים .4

הצהרות  להחליט עלראוי . זאת אף ש3בסיס של המוסדפגישה שהתקיימה בהפרסומים ב

 והציבור. נושאחים ללאחר דיון מעמיק עם מומרק היסטוריות מסוג זה 

ומבלי לקיים התייעצות רצינית עם אנשי  על פני הדברים, נראה כי ההצהרה גובשה במחטף .5

 לאור האמור לעיל, נבקשכם להעביר לנו את המידע להלן:. רלוונטייםהמקצוע ה

 .הסופי שפורסםחוקרי/ות השואה שאישרו את נוסח ההצהרה פרטי  .א

אישור סעיף א' העוסק ב)להבדיל מ הההצהרנוסח  שליוו את הכנתחוקרי/ות השואה פרטי  .ב

 .(הסופיההצהרה  נוסח

                                                           
1
 https://www.gov.il/he/departments/news/event_poland270618  

2
 https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6222280  

3
 https://www.10.tv/news/166766  
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פרטי חוקרי/ות השואה שמשרד החוץ או גורם אחר פנה אליהם/ן כדי לקבל את עמדתם/ן  .ג

 על נוסח ההצהרה.

פרטי מוסדות אקדמיים ולחקר השואה שמשרד החוץ או גורם אחר פנה אליהם כדי לקבל  .ד

 את עמדתם על נוסח ההצהרה.

 המהיר והמסור. ךודה לטיפולנ .6

 

 


