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  -נגד -             

 

 משרד החוץ .1

 הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד החוץ .2
 (מנהלי) ירושלים מחוז המדינה פרקליטות באמצעות

 ירושלים 49333מעלות דפנה ת.ד.  7רח' מח"ל 
 02-5419581: פקס 02-5419555: טל

 המשיבים
 

  עתירה מנהלית

 (1998-)לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח
 

כמבוקש מידע ביהמ"ש הנכבד מתבקש להורות למשיבים להעביר לעותרים ולציבור בכללותו 

לזהות חוקרי/ות השואה והמוסדות האקדמיים ולחקר  בנוגע, 2.7.2018בבקשת המידע מיום 

הם אשר , 27.6.2018פולין מיום הצהרה המשותפת עם ממשלת הכנת הב השואה שהיו מעורבים

 :14.11.2018מיום  םכאמור בהחלטת, להעבירומסרבים 
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 ;פרטי חוקרי/ות השואה שאישרו את נוסח ההצהרה הסופי שפורסם .א

פרטי חוקרי/ות השואה שליוו את הכנת נוסח ההצהרה )להבדיל מסעיף א' העוסק באישור  .ב

 ;נוסח ההצהרה הסופי(

השואה שמשרד החוץ או גורם אחר פנה אליהם/ן כדי לקבל את עמדתם/ן  פרטי חוקרי/ות .ג

 ;על נוסח ההצהרה

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

 ;את עמדתם על נוסח ההצהרה

 1נ/ מצ"ב בקשת המידע ומסומנת 
 

 פתח דבר
 

על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו השואה שנתחוללה במגילת העצמאות נכתב כי: " .1

ית העם ילטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בע

ישראל, אשר -ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על

-שוותתפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה 

שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה  .זכויות בתוך משפחת העמים

ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא -ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ

 ".ישרים במולדת עמם-כבוד, חירות ועמלפסקו לתבוע את זכותם לחיי 

על רקע ו וענישתו של הפשע השמדת עם, חוק בדבר מניעתה קקה הכנסת אתוח 1950בשנת  .2

 .בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם לאומית-הבין האמנה

, שהקים את מוסד "יד ושם" וקבע את כרון השואה והגבורהיחוק זנחקק  1953בשנת  .3

. כרון לשואה ולגבורהיחוק יום הז, נחקק 1959בשנת  שמירת זיכרון השואה.לתפקידיו לחקר ו

 .חוק איסור הכחשת השואהקקה הכנסת את וח 1986 בהמשך, בשנת

שמירת לשל מדינת ישראל במשך עשרות שנים ברחבי העולם  למאבקבמקביל למרבה הצער,  .4

 –נגד האנטישמיות, ולמיצוי הדין עם הנאצים ועוזריהם זיכרון השואה ולמניעת הכחשתה, 

מדינת ישראל, קציני צה"ל לשעבר, וסוחרי נשק , 1באישור או בהעלמת עין מצד המשיב 

בביצוע פשעים נגד ודכאניים סיוע צבאי למשטרים רצחניים  מטעמים שוניםנתנו ישראלים 

 חוסם את ההכרה 1המשיב כך גם,  של עמים אחרים. ג'נוסיידהאנושות, פשעי מלחמה ו

 יה ואזרבייג'ן.המדיניים והצבאיים עם טורק היחסיםבג'נוסייד הארמני, כדי לשמר את 

, 1כדי להיות מסוגלים להמשיך לתמוך במשטרים דכאניים ורצחניים, מדינת ישראל והמשיב  .5

לא שמעו ולא ראו את לא ידעו, לא צפו, שהיו צריכים לעוות ולטייח את העובדות, וכך לטעון 

 הזוועות המתרחשות שם, ולכן אין להם אחריות ישירה או עקיפה לפשעים.

נשק  אשר מכירותומדינת ישראל המשיכו ל 1המשיב ת שיטת הטיוח, במסגרכך למשל,  .6

אף שידעו כי יש יהודים ויהודיות רבות , ונמנעו מלבקר בפומבי את פשעיה ארגנטינהחונטה בל

 – רבים נאצים-וניאו אנטישמים ביניהםוהועלמו על ידי כוחות הביטחון, שהיו  , עונושנחטפו

על רקע העובדה " :לשעבר יאיר צבן אמר חבר הכנסת ,29.6.19831 בישיבת הכנסת ביום

שארגנטינה הפכה להיות ארץ מקלט לפושעים נאצים, חדרו במיוחד גורמים פאשיסטיים 

נאצים ואנטישמים לתוך חוגים מסוימים, וביניהם הצבא, המשטרה, השירותים -ניאו

                                                 
1 http://knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset10/HTML_27_03_2012_05-50-30-PM/19830629@19830629019@019.html  

http://knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset10/HTML_27_03_2012_05-50-30-PM/19830629@19830629019@019.html
http://knesset.gov.il/tql/knesset_new/knesset10/HTML_27_03_2012_05-50-30-PM/19830629@19830629019@019.html
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החשאיים. מכיוון שזה כך, נגזר על היהודים בארגנטינה גורל מיוחד, קשה פי כמה וחמור פי 

בחריפות את  הגאולה כהן, ביקר חברת הכנסת לשעבר ."רא של האחריםכמה מגורלם הנו

על צדק לא מתפשרים. יש גבול לפשרות. : "של העניין ואת ההשתקה 1הטיוח של המשיב 

לצדק אין פניות ימינה או שמאלה, רק ישר. זהו הצדק. לדין ולחוק יש כל מיני פשרות, אבל 

מי בדיוק אומר כך, יש  ובכן, אומרים שזה יזיק למדינת ישראל. אינני רוצה לומר. לא לצדק

אפשר לבוא ולומר שלא רודפים אותם בגלל -אי... םגורמים במשרד החוץ ויש גורמים אחרי

יהדותם. גם יש עדויות ברורות שהרדיפות הן בגלל יהדותם, או שלפחות בגלל זה הם עונו 

 יותר. אנחנו יודעים את העינויים של האנטישמים: מכה אחת כי אתה חושב כך וכך, ומכה

אימץ את  שר החוץ לשעבר, יצחק שמיר,  ".נוספת מפני שנכנסת בבריתו של אברהם אבינו

ית יבעניסה לגמד את והנרטיב של החונטה על מלחמה שהצדיקה שימוש בכל האמצעים, 

כון שאותם אנשים שנעצרו נ: "כוחות הביטחון הארגנטינאיםקרב האנטישמיות ב

בארגנטינה, ואחר כך נעלמו, לא נעצרו כיהודים. זה היה חלק ממלחמה איומה, חריפה 

בין כמה מחנות. אבל יש גם אספקטים יהודיים. גם יש  ביותר, מלחמה מלאה אלימות,

מקרים של התנכלות אנטישמית מיוחדת לאנשים שהיו קורבנות לחטיפות, והעובדות מורות 

שהשתייכותם לעם היהודי השפיעה אל ההתייחסות אליהם. זה גרם ליתר התנכלויות, 

 ".לייסורים ולסבל רבים יותר

בכל  בעוד שניתן, התלונן כי 26.8.1981, במברק מיום שגריר ישראל בארגנטינה, דב שמורק .7

זו המדינה היחידה במערב בה אסורה לקנות פרסומים אנטישמיים,  ברחבי ארגנטינהקיוסק 

 הקרנת הסדרה "שואה" של הבמאי קלוד לנצמן:

 
, השגריר שמורק כתב על שיחה שניהל עם שר החוץ של החונטה, לגבי 2.6.1981במברק מיום 

"התפרצות נאצית" של קצין משטרה ארגנטינאי כלפי המעש של השלטון בטיפולו בחוסר 

 ישראלים במהלך אימון במטווח:

 
, השגריר שמורק כתב כי שוחח עם שר החינוך של החונטה לגבי 5.6.1981במברק מיום 

 הנאצי":המשטרה התקרית עם "קצין 
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אין זה , ונציגיו 1אליו המשיב  ועשהגי (בהמשך בהרחבהיפורט המתואר )המוסרי לאור השפל  .8

, בארצות רחוקות הזוועות המתרחשותעובדות טיוח שלאחר עשרות שנים של התרגלות לפלא 

ושר החוץ וראש הממשלה, בנימין נתניהו,  1המשיב כדי לאפשר מכירות נשק אליהן, עתה 

את העובדות של שואת היהודים בפולין, כדי גם למצב שהם מטייחים ומעוותים  הידרדרו

ישראליות -פרואו הצבעות לקדם אינטרסים, כגון העברת השגרירות הפולנית לירושלים, 

   לאומיים.-בפורומים הבין

גבולות השיח האקדמי  את לתחםה שנועד חוקקה חקיקה, ממשלת פולין 2018בינואר  .9

והפולנים בשואה, ועל המעורבות של , בנושא היחסים של היהודים והציבורי ואת כיווניו

ארגונים פולנים ברדיפת היהודים ובפשעי הנאצים, וקבעה סנקציות ו, מנהיגים אזרחים

 פולין והאומה הפולנית בנושא.אזרחיות ופליליות על מי שיכפיש את 

יחד עם אחרים, לנהל  1החל צוות של המשיב ולכן , לאומית-החקיקה הזו עוררה סערה בין .10

 ממשלת פולין. עם נציגי מו"מ חשאי

הקריא ראש הממשלה ושר החוץ, בנימין נתניהו, הצהרה  27.6.2018ביום למרבה התדהמה,  .11

במסגרתה הוא הודיע על ביטול , ("ההצהרה המשותפת")להלן:  משותפת עם ממשלת פולין

בתמורה לקבלת ממשלת ישראל את  השנוי במחלוקת, החוק וןתיקב הפלילייםהסעיפים 

הגרסה של ממשלת פולין הנוכחית, להתנהגות הפולנים, המחתרת וההנהגה הפולנית במהלך 

 השואה.

לדבריו, ". בגידהפרופ' יהודה באואר, הגדיר את ההצהרה "בראיון לתאגיד השידור הציבורי,  .12

. "סיפור שקרי לגמרי", אף כי הוא "נתנה לו גושפנקהישראל קיבלה את הנרטיב הפולני ו"

באואר העריך כי גם אחרי ביטול הסעיף הפלילי בחוק הפולני האוסר לייחס לעם הפולני 

 , ואמראחריות לפשעי השואה, פולין תשתמש בחוק האזרחי כדי לרדוף חוקרים פולנים

הפולנים הונו אותנו, סובבו אותנו על האצבע ואנחנו הסכמנו לזה, כי למדינת ישראל יותר "

פוליטיים עם פולין מאשר עסק קטן כזה, כמו -ביטחוניים-ים היחסים הכלכלייםחשוב

 ".השואה

 2018מינואר לחוק התיקונים  בתוקףאכן, גם לאחר הסרת הסעיפים הפליליים, נותרו  .13

חוקרים, אנשי חינוך, נקיטת הליכים אזרחיים נגד ניצולי שואה ובני משפחותיהם, שיאפשרו 

ההנצחה, פולנים, באתרי  עיתונאים, מדריכי תיירים ועובדיםסטודנטים, פוליטיקאים, 

, חופש הביטוי ם את, בגין מימושוברחבי העולםישראלים ואחרים, בפולין, במדינת ישראל 

 .בנושא והחופש האקדמי חופש המצפון

, שהוצגו כעובדות בהצהרה המשותפת קביעות ההיסטוריותבבהמשך, בהרחבה כפי שיפורט  .14

ואת  התיעוד הקייםסותרות את והן , עוררין, יש טעויות חמורות והטעיותשאין עליהן 

ם, בנושא היחסים בין יהודים ופולנים בשואה. לכן, יש המחקר ההיסטורי בן עשרות השני

חשיבות ציבורית בחשיפת המידע המבוקש, כדי שיהיה ניתן לקיים דיון ציבורי ולתקן את 

  .הללוטעיות הטעויות והה

פת עלולה ב"מקרה הטוב" לגרום ל"אפקט מצנן", להטלת מגבלות קשות על ההצהרה המשות .15

המחקר של חוקרים ישראלים בארכיונים בפולין ועל שיתוף הפעולה שלהם עם חוקרים 

פולנים, ולמעשה להביא לצמצום המחקר בנושא עד להקמת ממשלות חדשות בישראל ובפולין 

הצהרה המשותפת; ב"מקרה הרע", ות החופש האקדמי ויחזרו בהן מהבשיבינו את חשי
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ההצהרה המשותפת עלולה להביא לפוליטיזציה של חקר השואה, לביצוע מחקרים מוטים, 

מטעים ולא רציניים, בין אם כדי להימנע מסנקציות אזרחיות ובין אם כדי לקבל מימון 

 ומלגות למחקרים מצד הממשלות בפולין ובישראל.

הקשת הפוליטית במדינת ישראל, ולמרבה  ירחבההצהרה המשותפת זכתה לגינוי מכל  .16

כלל לא התייעץ איתו. באופן חריג,  1ההפתעה גם ממוסד "יד ושם", אשר התברר כי המשיב 

מדוע ההצהרה המשותפת שגויה ומסוכנת לחקר ומנומקת "יד ושם" פרסם תגובה מקיפה 

 ולזיכרון השואה.

ליוותה היא וראש הממשלה טענו שושר החוץ  1באופן מפתיע, פרופ' דינה פורת, אשר המשיב  .17

, ואף הודיעה שלא עזרה בעניין ם בה, התנערה מחלקיההצהרה המשותפתהכנת ב אותם

בכובעה כהיסטוריונית הראשית של "יד ושם", אלא באופן פרטי וחשאי, והיא הסתירה זאת 

 מהקולגות שלה ב"יד ושם".

ההצהרה  ,לציבור במדינת ישראל ביותר הנושאים הרגישיםמן באחד שמדובר על אף נראה כי  .18

גובשה במחטף, על בסיס שיקולים זרים, ומבלי לקיים התייעצות רצינית ומעמיקה עם אנשי 

 המקצוע הרלוונטיים, ולכן יש אינטרס ציבורי עצום בחשיפת המידע המבוקש.

כי לכל היותר הוא  מעלה חשדפעל מאחורי הגב של "יד ושם",  1העובדה המדהימה כי המשיב  .19

 לו. יםנה לקבל את עמדת אנשי המקצוע הנוחפ

התשתית מלוא כי הוא אסף את  1נחוץ לצורך פיקוח ציבורי על המשיב המבוקש המידע לכן,  .20

 בעניין.העובדתית הרלוונטית, שקל את כל השיקולים הרלוונטיים, ולא פעל משיקולים זרים 

לנוכח המשמעות של ההצהרה המשותפת על חקר השואה, חופש הביטוי, חופש המצפון  .21

והחופש האקדמי, ישנה חשיבות ציבורית עליונה לחשיפת המידע המבוקש, על מנת שיוכל 

 בשאלת הצורך בביטולה. ובמיוחדלהתקיים דיון ציבורי מעמיק במהימנותה ותקפותה, 

צות עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, הרי לא קיים התייע 1ככל שיתברר כי המשיב  .22

 המידע המבוקש, לכן .שתתחזק ההצדקה הציבורית והמשפטית לביטול ההצהרה המשותפת

להגברת הדיכוי הפוליטי  בהצהרהלצורך מניעת שימוש הממשלה הפולנית  הן גם חשוב

ג'נוסייד אשר הבנת וחקר תהליך ההידרדרות של מדינות וחברות אנושיות לצורך הן לבפולין, 

מנגנוני הטיוח  וערעור צורך פירוקלהן ג'נוסייד נוסף ברחבי העולם, ו לסייע במניעת יםעשוי

סיוע ישראלי נוסף לרצח עם, פשעים נגד האנושות, פשעי למנוע  יםאשר עשוי 1אצל המשיב 

 .מלחמה והפרות חמורות של זכויות אדם

וסוחרי נשק ישראלים  1המשיב נותנים ונתנו העותרים אינם משווים בין הסיוע שש יודגש, .23

לפשעים חמורים ברחבי העולם, לבין עוזריהם של הנאצים, אלא טוענים כי לפוליטיזציה של 

חקר השואה ולעיוות העובדות ההיסטוריות לגבי שואת היהודים בפולין, עלולות להיות 

 .ואזרחעל זכויות אדם  בהווה ובעתידהשלכות 
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 ואלה נימוקי העתירה:
 

 הצדדים .א

 

ן אזרחי/ות מדינת ישראל. חלקם/ן פעילי/ות זכויות אדם, חלקם/ן , הם/1-22 /ותהעותרים .24

ישנה פעילים/ות חברתיים/ות, וחלקם/ן פעילים/ות פוליטיים/ות, אשר סבורים/ות כולם/ן כי 

וראש  1בפיקוח ובדיון ציבוריים על המחטף שעשה המשיב בביקורת, חשיבות ציבורית עליונה 

היחסים בין הפולנים  על ההצהרה המשותפת עם ממשלת פולין בענייןהממשלה ושר החוץ, 

 ביטולה.דיון ציבורי על , ובוהיהודים בשואה

הינו עורך דין ופעיל חברתי בתחום זכויות האדם, ובפרט בנושא הגברת השקיפות  23העותר  .25

והפיקוח הציבורי על סחר בנשק והקשרים של מדינת ישראל עם משטרים המבצעים פשעים 

 סופי אלרהנדסבתו וסבו,  מלחמה והפרות חמורות של זכויות אדם.נגד האנושות, פשעי 

בפולין, ומרבית משפחתם שחייתה עיירה כשאנוב מהניצולי שואה  היוובנימין רייכר ז"ל, 

 לגבי "דפי עדלדוגמה " להלן .ע"י הנאצים ועוזריהם זו וביישובים בסביבה נרצחו בעיירה

 נמצאים ב"יד ושם":שנרצחו, ו ופישל ס)וילדיהן( ההורים ושתי אחיות 
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ובראשו עומד ראש הממשלה בנימין  ,עם פוליןעל הקשר הדיפלומטי ה הממונ הינו 1המשיב  .26

  .נתניהו, אשר הוביל את הכנת ההצהרה המשותפת עם ממשלת פולין

 הוא וובמסגרת תפקיד, 1 חוק חופש המידע אצל המשיב םעל יישו ההממונ והינ, 2המשיב  .27

 על הטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע. אחראי

 

 יםפיקוח ציבורידיון וביקורת, קיום לצורך המבוקש החשיבות בחשיפת המידע  .ב

הצהרה הבמחטף  וראש הממשלה ושר החוץ 1המשיב התנהלות  על

 באפשרות ביטולהלצורך דיון ציבורי ו ,המשותפת
 

ממשלת פולין בהליך בזק  חוקקהלאומי לשואה, -, ערב יום הזיכרון הבין26.1.2018ביום  .28

הוועדה לתביעת פשעים שבוצעו  –ל"חוק המכון לזיכרון לאומי  2שורה של תוספות ותיקונים

למנוע הכחשה של הפשעים  הייתה מטרת החוק המקורי. 1998כנגד האומה הפולנית", משנת 

ה מפרוץ מלחמת העולם השניי ן,שביצעו גרמניה הנאצית וברית המועצות כלפי אזרחי פולי

 .1989לדצמבר  1939ועד לסיום השלטון הקומוניסטי בפולין, בין ספטמבר 

מחאה עולמית, ובפרט בפולין, מתוך חשש כי הם  עוררוהתוספות והתיקונים לחוק המקורי,  .29

, ולאפשר נקיטת הליכים אזרחיים ופליליים נגד עלולים להביא לפגיעה בזיכרון וחקר השואה

וקרים, אנשי חינוך, סטודנטים, פוליטיקאים, עיתונאים, חניצולי שואה ובני משפחותיהם, 

חופש  ם את, בגין מימושוברחבי העולםהנצחה בפולין מדריכי תיירים ועובדים באתרי 

 :והחופש האקדמיהמצפון,  , חופש ביטויה

כל אמירה פומבית, לפיה המדינה כעבירה פלילית , אשר הגדירו 55b-ו 55aנוספו סעיפים  .א

או  ,האומה הפולנית היו אחראיות לפשעים הנאציים שביצע הרייך השלישיהפולנית או 

משמעות הדבר כי עצם הדיון הפומבי בשיתוף הפעולה  – שותפות באחריות לפשעים אלה

                                                 
2 https://www.timesofisrael.com/full-text-of-polands-controversial-holocaust-legislation/ ; 

https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ustawa/24216,Ustawa.html  

https://www.timesofisrael.com/full-text-of-polands-controversial-holocaust-legislation/
https://www.timesofisrael.com/full-text-of-polands-controversial-holocaust-legislation/
https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ustawa/24216,Ustawa.html
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בתקופת השואה, הפך יהודים לרדיפות ולרציחות  של הפולנים וההנהגה הפולנית והסיוע

מי שהוחרגו הם חוקרים ואמנים,  ;לעבירה פלילית ונקבע עונש מאסר עד שלוש שנים

כלומר, חוקרים ואמנים היו ככל שיתבטאו בעניין מכוח עבודתם המדעית או האמנותית. 

אפשרות ביטלה את עצם יכולים לטעון להגנתם כי פעלו מטעמים אלה, אך ההחרגה לא 

 פתיחת הליכים פליליים נגדם.

תיעוד הפשעים לת תפקידו החוק המקורי הקים את "המכון לזיכרון לאומי", קבע א .ב

העניק לו סמכויות תביעה, לגבי התקופה הרלוונטית. במסגרת התיקון וחקירתם, וגם 

תפקידי המכון גם הגנה על שמה הטוב ל שהוסיף (a()2)1ף סעיף לחוק מחודש ינואר, נוס

 . של פולין

ממשלתיים המאפשרים ל"מכון לזיכרון לאומי" ולארגונים לא  53p-ו 53o נוספו סעיפים .ג

לקנוס  ניתן, כאשר בעניין לנהל תביעות אזרחיות נגד מי שפגעו בשמה הטוב של פולין

 בכסף את הנתבעים. 

הקריא ראש הממשלה ושר החוץ, בנימין נתניהו, הצהרה  27.6.2018למרבה ההפתעה, ביום  .30

 (55b-ו 55a) הפלילייםסעיפים הבמסגרתה הוא הודיע על ביטול , 3משותפת עם ממשלת פולין

, התנהגות הפולניםלהנוכחית, בתמורה לקבלת ממשלת ישראל את הגרסה של ממשלת פולין 

 :שואת היהודיםוההנהגה הפולנית במהלך  המחתרת

פולין וישראל ובין העמים   השנים האחרונות, הקשרים בין 30במהלך 

 שלנו מושתתים על יסודות חזקים של אמון והבנה. 

ושותפות קרובה מזה שנים רבות. אנו ישראל ופולין חולקות ידידות 

משתפים פעולה בזירה הבינלאומית, גם בכל הקשור לזיכרון וחינוך 

  השואה. 

שיתוף פעולה זה מתאפיין ברוח של כבוד הדדי לזהות ולרגישות 

ההיסטורית, לרבות בכל הנוגע לפרקים הטרגיים ביותר בהיסטוריה 

 המשותפת שלנו. 

אש ממשלת פולין מורבייצקי. ישראל עם ר  שוחחתי על נושאים אלה

מברכת על החלטתה של ממשלת פולין להקים את הצוות הפולני הרשמי 

 בסוגיות היסטוריות הנוגעות לשואה.   שיקיים דיאלוג עם ישראל

ברור לכל שהשואה הייתה פשע חסר תקדים שבוצע ע"י גרמניה 

 הודי. הנאצית נגד העם היהודי, ובכלל זה נגד כל הפולנים ממוצא י

מאז ומתמיד הביעה פולין מידה גבוהה מאוד של הבנה לגבי משמעות 

 השואה כפרק הטרגי ביותר בחוויה הלאומית היהודית. 

אנו מאמינים שקיימת אחריות משותפת לבצע מחקר חופשי, לקדם 

 הבנה ולשמר את הזיכרון ההיסטורי של השואה. 

שמדה פולניים" מאז ומעולם הסכמנו על כך שהמונח "מחנות ריכוז/ה

 שגוי מיסודו ומפחית מאחריותם של הגרמנים להקמת המחנות הללו. 

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

https://www.gov.il/he/departments/news/event_poland270618
https://www.gov.il/he/departments/news/event_poland270618
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ממשלת פולין הגולה בתקופת המלחמה ניסתה לעצור את הפעולות 

האלה של הנאצים באמצעות העלאת המודעות בקרב בנות הברית 

 המערביות לרצח השיטתי של יהודי פולין. 

ות כלפי יהודים על ידי אנו מכירים ומוקיעים כל מקרה של התאכזר

 פולנים במהלך מלחמת העולם השנייה. 

אנו זוכרים בכבוד את מעשי הגבורה של פולנים רבים, בייחוד חסידי 

 אומות עולם, שסיכנו את חייהם למען הצלת יהודים. 

אנו דוחים את הניסיונות להאשים את פולין או את האומה הפולנית 

צים ומשתפי הפעולה בכללותה בזוועות שבוצעו על ידי הנא

 מאומות שונות.   שלהם

העובדה המצערת היא שאנשים מסוימים, ללא קשר למוצאם, דתם או 

 השקפת עולמם, חשפו את הצד האפל ביותר שלהם בתקופה זו. 

אנו מכירים בעובדה שזרועות של המחתרת הפולנית, בהפעלה 

ממשלת פולין הגולה, יצרו מנגנון של עזרה וסיוע שיטתיים לעם   של

היהודי, ושבתי המשפט של הממשלה הגולה מיצו את הדין עם פולנים 

 עם רשויות הכיבוש הגרמני, כולל על הסגרת יהודים.   ששיתפו פעולה

ומחקר היסטורי על כל היבטי השואה, על  אנו תומכים בחופש ביטוי

מנת שאפשר יהיה לקיימם ללא כל חשש מהליכים משפטיים. הדבר חל 

גם, אבל לא רק, על סטודנטים, מורים, חוקרים, עיתונאים וכמובן 

חשופים לאישומים   הניצולים ומשפחותיהם. חשוב שלא יהיו

דמי בכל משפטיים כלשהם על מימוש זכותם לחופש הדיבור וחופש אק

 הקשור לשואה. 

 שום חוק לא יוכל לשנות זאת ולא ישנה זאת. 

שתי הממשלות מגנות בתוקף את האנטישמיות על כל צורותיה ומביעות 

 את מחויבותן להיאבק בכל ביטוייה. 

פולניות" ולכל -שתי הממשלות אף מביעות את התנגדותן ל"אנטי

 סטריאוטיפ לאומי שלילי אחר. 

אל קוראות לכינונו מחדש של דיאלוג תרבותי ומכבד ממשלות פולין וישר

 בשיח הציבורי. 

, ויחד עם מנכ"ל יוסף צ'חנוברנוסח ההצהרה גובש במחשכים בהובלת פרופ' יעקב נגל וד"ר  .31

 . 4כולל לפי הפרסומים בפגישה שהתקיימה בבסיס של המוסד, 1ואנשי המשיב 

ראש הממשלה ושר החוץ, בנימין נתניהו, במסיבת העיתונאים בה הוא הקריא את  הסבירכך  .32

 :5ההצהרה

מזה חודשים אנחנו מנהלים מגעים ממושכים ורציפים מול ממשלת 

 .פולין

                                                 
4 https://www.10.tv/news/166766  
5 https://www.gov.il/he/departments/news/event_poland270618  

https://www.10.tv/news/166766
https://www.10.tv/news/166766
https://www.gov.il/he/departments/news/event_poland270618
https://www.gov.il/he/departments/news/event_poland270618
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אני שמח שממשלת פולין, הפרלמנט, הסנאט ונשיא פולין החליטו היום 

ורת רוח על ביטול מלא של הסעיפים שנחקקו בזמנו, ושעוררו סערה ומ

נפגשתי בנושא זה עם ראש ממשלת  .בישראל ובקהילה הבינלאומית

פולין מורבייצקי, שוחחנו טלפונית לא מעט, והקמנו צוותי משימה 

 .שעבדו זה מול זה

אני רוצה להודות לצוות המשימה הישראלי, לעוד דר יוסף צ'חנובר, 

משרד ל "לפרופ' יעקב נגל, שנרתמו כל כולם למשימה, יחד עם מנכ

החוץ יובל רותם ואנשי משרד החוץ שנמצאים כאן. אני מודה גם 

הגענו לנוסח  .להיסטוריונית דינה פורת מ'יד ושם' על ליווי המהלך

מוסכם של הצהרה משותפת בין ישראל לפולין ובסוף דברי אקרא נוסח 

 .זה באנגלית, במקביל להקראתו על ידי ראש ממשלת פולין ברגע זה

חשובים לנו, הם מושתתים על יחסי אמון. לישראל  הקשרים עם פולין

ולפולין אחריות משותפת לשימור זיכרון השואה. ברור לכל שהשואה 

הייתה פשע חסר תקדים. פשע שבוצע על ידי גרמניה הנאצית נגד 

האומה היהודית ובכללה יהודי פולין. ממשלת פולין הביעה הבנה לגבי 

ר "ד. תולדות העם היהודימשמעות של השואה כפרק הטרגי ביותר ב

צ'חנובר, פרופסור נגל, יוסי, יעקב, ויתר הצוות, עמדנו על משמר האמת 

וקיימנו את חובתנו העליונה להבטיח את האמת ההיסטורית על 

 .השואה. כך נמשיך לפעול

 2נ/מצ"ב דברי ראש הממשלה ונוסח ההצהרה ומסומנים 

 :ה ציבורית, ועוררה סערההצהרה הפתיעה וזעזעה רבים בישראל .33

, פרופ' יהודה באואר, חתן פרס ישראל ומבכירי 6"רון נשיאל ב"כאן בעיתונאי בראיון ל .א

לדבריו, ישראל קיבלה את הנרטיב הפולני ". בגידהחוקרי השואה, הגדיר את ההצהרה "

העריך כי גם אחרי  באואר. "סיפור שקרי לגמרי", אף כי הוא "נתנה לו גושפנקהו"

ביטול הסעיף הפלילי בחוק הפולני האוסר לייחס לעם הפולני אחריות לפשעי השואה, 

הפולנים הונו ". באואר סיכם פולין תשתמש בחוק האזרחי כדי לרדוף חוקרים פולנים

אותנו, סובבו אותנו על האצבע ואנחנו הסכמנו לזה, כי למדינת ישראל יותר חשובים 

פוליטיים עם פולין מאשר עסק קטן כזה, כמו -ביטחוניים-היחסים הכלכליים

, פרופ' באואר אמר 5.7.2018, ביום Ynetבראיון נוסף לאתר החדשות  ;"השואה

ההצהרה הזו מכשירה את הפגיעה בחופש הביטוי וחופש המחקר. כל פקיד פולני "

 שיגלה למשל שבעיירה שלו שדדו יהודים בשואה, לא יוכל לחשוף את האמת ואם

יעשה זאת יצטרך לשלם קנס. ההשלכות העתידיות עלולות להיות שאם נפנה בעתיד 

לגורמים אמריקאים ואירופאים ונתלונן על פגיעה של העם הפולני בשואה, יגידו לנו 

 .7"הממשלה שלכם חתמה על המסמך הזה -מה אתם רוצים 

                                                 
6 https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6222280  
7 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5304716,00.html  

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6222280
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6222280
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5304716,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5304716,00.html
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בעיתון הארץ, בו מאמר  10.7.2018ד"ר יצחק ארד, יו"ר "יד ושם" לשעבר, פרסם ביום  .ב

 :8הוא כתב

 ההצהרה המשותפת של ראש ממשלת ישראל וראש ממשלת פולין

מסלפת את ההיסטוריה ואת המציאות בפולין הכבושה בידי גרמניה 

הנאצית, ובכלל זה יחסה של האוכלוסייה הפולנית ליהודים באותה 

עזה לפני המלחמה,  אנטישמיות תהיאין ספק, בפולין הי... תקופה

והיו גם פוגרומים שבהם נרצחו יהודים לא מעטים )למשל הפוגרום 

(. בזמן המלחמה רבבות פולנים היו מעורבים 1936–בעיירה פשיטיק, ב

במעשי רצח )בידוובנה ובמקומות נוספים(, וכן בהסגרת יהודים 

מסתתרים לידי הגרמנים. במקביל לכך יש גם לציין, שהיו אלפי 

אותם "חסידי אומות העולם" שמוסד "יד ושם" הכיר בהם, פולנים, 

... אשר סיכנו את חייהם ואת חיי משפחותיהם כדי להציל יהודים

הוא עמד מהצד בזמן  –באשר לעמדת רוב רובו של העם הפולני 

שהשכנים היהודים הובלו למחנות ההשמדה או נרצחו בקרבת מקומות 

הצטערו על כך שהיהודים מגוריהם. חלקים גדולים מהעם הפולני לא 

נעלמים, ושהמלאכה הזאת נעשית בידי הגרמנים. ביטוי לכך נתן עיתון 

מחתרתי של חוגים ליברליים פולניים. בעיתון זה, שנקרא "נארוד" 

, בעיצומו של גירוש היהודים: "אם 1942באוגוסט  15–)ַעם(, נכתב ב

יהודיה.  יימשך הדבר הזה, בתוך זמן קצר תיפרד ורשה לשלום מאחרון

לו אפשר היה לקיים הלוויה, מעניין היה לראות את התגובה... אל לנו 

להעמיד פנים, כנהוג בהלוויות ]שיש בהן[ מקוננים מקצועיים; הבה 

ונהיה כנים וישרים... אנו משתתפים בצערו של היהודי היחיד, בהיותו 

בן אנוש, ובמידת האפשר נושיט עזרה לאובדי דרך או למסתתרים... 

אל לנו להתאמץ ולהביע צער מלאכותי על אומה גוועת שלא היתה  אך

קרובה ללבנו. הבה נהיה כנים וישרים לנוכח ביצוע גזר דינה של 

מכך ברורה העמדה של חוגים ליברליים במחתרת ". ההיסטוריה

 –הפולנית. באשר לעמדתם של חוגים אנטישמיים במחתרת הפולנית 

בהצהרה יש פסקה המתארת  .רהיא היתה כמובן קיצונית הרבה יות

באופן חיובי את התנהגות הממשלה הגולה הפולנית בלונדון. המחתרת 

ובייחוד הזרם השליט בה, שהיה מאוגד בארמיה קריובה  —הפולנית 

ידעה מתחילת פעולתם של המחנות  —וקשור לממשלה הגולה בלונדון 

על הנעשה בטרבלינקה ובבלז'ץ, ובמידה פחותה גם על הנעשה 

וביבור, ודיווחה על כך בפרסומיה השונים. מחתרת זו לא נקטה בס

שום צעדים מעשיים כדי להזהיר את היהודים שעדיין נותרו בגטאות, 

ולהעמידם על טיבם האמיתי של מחנות המוות, ואף לא פעלה לשיבוש 

הגירושים אליהם על ידי חבלה ברכבות ובמסילות הברזל. יהודים לא 

אנשי מחתרת פולנים ביערות, כאשר חיפשו  מעטים אף נרצחו על ידי
                                                 

8 https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.6265200  

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.6265200
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.6265200
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יחסם של הפולנים ליהודים לא היה שונה ה... בהם מסתור והצל

מהיחס ליהודים בארצות אירופה האחרות שהיו תחת כיבוש גרמני או 

שהיו בעלות בריתם של הגרמנים. על אדמת פולין גם לא היתה 

צרפת ממשלה ששיתפה פעולה עם גרמניה הנאצית, כממשלת וישי ב

כל זה לא משנה את ... וכקוויזלינג בנורווגיה ודומיהן בארצות רבות

העובדה שההצהרה המשותפת של ראש ממשלת ישראל וראש 

ממשלת פולין מעוותת ומסלפת את המציאות שהיתה אז על אדמת 

חתם על ההצהרה  שבנימין נתניהו פולין. יש להצטער על כך

קבע על ידי הסכם זה או במתכונתה הנוכחית. אך ההיסטוריה לא תי

אחר או על ידי הצהרה משותפת, אפילו אם חתומים עליהם ראשי 

הממשלות של ישראל ופולין. ההיסטוריה נכתבת ותיכתב עלי ידי 

מחקר שנעשה על ידי היסטוריונים, ושם היא תהיה קרובה ככל 

 .האפשר למציאות

"ההצהרה : 9וויטר שלונפתלי בנט, פרסם בחשבון הטח"כ , שר החינוך, 5.7.208ביום  .ג

המשותפת של ישראל עם ממשלת פולין היא חרפה רוויית שקרים ופוגעת בזכר נספי 

 –שר החינוך, האמון על הנחלת מורשת השואה, אני דוחה אותה לחלוטין כהשואה. 

היא נטולת תוקף עובדתי והיסטורי ולא תילמד במערכת החינוך. אני דורש מראש 

ההצהרה מתארת פעולה ... להביאה לאישור הממשלה הממשלה לבטל את ההצהרה או

שיטתית כביכול של ממשלת פולין הגולה והמחתרות הפולניות לעזרה ולסיוע לעם 

היהודי. תיאור זה אינו תואם את המציאות. הפעולות היו מועטות ולא מרכזיות, בוודאי 

, ההצהרה גם מגמדת את חלקם של פולנים רבים שביצעו הלשנהות.. לא שיטתי

הסגרה ואף רצח יהודים )״אנו מכירים ומוקיעים כל מקרה..״(, לעומת האדרה 

. מספרית )״פולנים רבים״( של חסידי אומות העולם, שהיו מופלאים, אך מעטים

כלומר, הופכים את אנשי החסד הנדירים לתופעה נפוצה כביכול, ואת ארועי ההסגרה 

וע של פולנים ליהודים היה תופעה המציאות ההיסטורית היא שסי... הנפוצים לנדירים

הניגודיות זועקת . נדירה יחסית, ואילו פגיעה של פולנים ביהודים היתה רווחת

אני מכבד ומוקיר את הידידות בין המדינות כיום, אך כשר החינוך של ... לשמיים

מדינת ישראל, אשר אמון על הנחלת זכרון השואה, לא אתן את ידי בשום אופן לעיוות 

, םולא פולני םאני מצדד לחלוטין בקביעה שמחנות ההשמדה היו גרמני. השואהאירועי 

לאחר התייעצות עם גורמי המקצוע המוסמכים, אני קובע באופן ... ואמרתי זאת בבירור

ישנו הבדל תהומי בין חוק  .חד משמעי שלהצהרה זו אין כל תוקף היסטורי ועובדתי

מוטב שלא . לת ישראל לעיוותים ולשקריםפולני פסול, לבין גושפנקא רשמית של ממש

הצהרה זו לא ... תהיה שום הצהרה מאשר הצהרה שקרית עם חתימת ממשלת ישראל

הובאה בפני הממשלה, אינה על דעת שרי הממשלה, אינה מקובלת עליי כשר החינוך 

ואני דורש מראש הממשלה לשנותה או לבטלה לאלתר, ולחלופין להביאה להצבעה 

 ".הוחני שתידחבממשלה, שם בט

                                                 
9 https://twitter.com/naftalibennett/status/1014828130937303041  

https://twitter.com/naftalibennett/status/1014828130937303041
https://twitter.com/naftalibennett/status/1014828130937303041


 13 

המסמך של נתניהו וראש ממשלת פולין הוא אמרה כי " ,ח"כ תמר זנדברג, יו"ר מרצ .ד

חלק מתופעה מבישה עליה התרעתי בה נתניהו והליכוד חוברים למנהיגים ומפלגות 

אנטישמיות ונאו נאציות בעולם. נתניהו מפקיר את הקהילות היהודיות באירופה ואת 

תניהו מכר נשמתו לשטן במסמך שגדולי האנטישמים זכר הנספים בנזיד עדשים. נ

ומכחישי השואה באירופה היו חותמים עליו בשמחה. נתניהו נתן לגיטימציה היום 

לאנשים האלה. לא ייאמן שראש ממשלת ישראל מוכן פשוט למכור את ההיסטוריה 

של העם שלנו בשביל הקשקוש הזה ולפגוע באופן הזה במליונים שנרצחו על אדמת 

 ."יןפול

ההודעה שעליה חתם נתניהו עם ראש אמר כי " ,ח"כ יאיר לפיד, יו"ר "יש עתיד" .ה

ממשלת פולין היא חרפה וביזוי שערורייתי של זכר הנספים ועליו להודיע שהוא מבטל 

אלף יהודים נרצחו בשואה בידי פולנים ונתניהו חותם על הצהרה  200אותה לאלתר. 

 ."הנספיםשמנקה את הפולנים ומבזה את זכר 

החרפה שביצע נתניהו אמרה כי ", ציפי לבניושרת החוץ לשעבר, ח"כ מהמחנה הציוני  .ו

בזיכרון השואה על חשבון מדינת ישראל והעם היהודי כולו תיזכר לדיראון עולם. שוב 

התברר הפער בין נאומי נתניהו להסכמי הכניעה שלו. מי שמשתמש בשואה ללא הפסק 

היהודי לעיוות היסטורי מזעזע. אחרי הסיבוב הציני  נתן תוקף מוסרי בשם העם -

צדדי של ההצהרה. הפולנים -הפומבי של הפולנים, צריך להודיע מיידית על ביטול חד

 .10"הוכיחו שהם רואים בנתניהו כלי למירוק עברם

יד "כי ההיסטוריונית הראשית של  נוטע ,ושר החוץ וראש הממשלה 1המשיב  אף שכאמור, .34

התברר בדיעבד כי ליוותה את מהלך הכנת ההצהרה המשותפת,  ,דינה פורת, פרופ' "ושם

היא פעלה , ולטענתה "יד ושם"בדבר מהקולגות שלה בפרופ' פורת הסתירה את מעורבותה 

 . 11" יד ושם"ולא בכובעה כהיסטוריונית הראשית של  ,בהתנדבות, באופן אישי וחשאי

הצהרה המשותפת. בין מן הפרופ' פורת הביעה ביקורת על חלקים על רקע הסערה הציבורית,  .35

אנשים מסוימים, ללא קשר למוצאם, חשפו את הצד האפל ביותר היתר, לגבי המשפט "

המשפט הזה רע מאוד, לא מנוסח טוב. הם היו "כי  פורתפרופ' ", אמרה שלהם בתקופה זו

צים בהחלט שהפשעים שלהם הם )הפולנים( לא רווהסבירה ", "פולנים והם היו קתולים

 ".יהיו במרכז התודעה או הזהות. הם רוצים זהות אחרת

 3נ/מצ"ב הראיון עם פרופ' פורת ומסומן 

 הוראתמאוד, לנוכח  המפתיע ,וראש הממשלה ושר החוץ 1ת של המשיב המתוארההתנהלות  .36

תפקידיו של , אשר קובעות את 1953-יד ושם, תשי"ג –כרון השואה והגבורה יזחוק  2סעיף 

  "יד ושם":

תפקידו של יד ושם הוא לאסוף אל המולדת את זכרם של כל אלה מבני העם היהודי שנפלו 

ומסרו את נפשם, נלחמו ומרדו באויב הנאצי ובעוזריו ולהציב שם וזכר להם, לקהילות, 

לארגונים ולמוסדות שנחרבו בגלל השתייכותם לעם היהודי וכן להנציח את זכרם של חסידי 

 –ומות העולם; למטרות אלה יהיה יד ושם מוסמך א

                                                 
10 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5304605,00.html  
11 https://www.haaretz.co.il/news/education/1.6248788  
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 להקים מפעלי זכרון ביזמתו ובהנהלתו; (1)

 לכנס, לחקור ולפרסם את כל העדות על השואה והגבורה ולהנחיל לעם את לקחה; (2)

להשריש בארץ ובעם כולו את היום שנקבע על ידי הכנסת כיום הזכרון לשואה ולגבורה  (3)

 רון לגבוריה ולקרבנותיה;ולטפח הווי של אחדות זכ

להעניק לבני העם היהודי שהושמדו ונפלו בימי השואה והמרי אזרחות זכרון של מדינת  (4)

 ישראל, לאות היאספם אל עמם;

זכרון, של -אזרחות -כבוד, ואם הלכו לעולמם -להעניק לחסידי אומות העולם אזרחות א(4)

 מדינת ישראל, לאות הוקרה על פועלם;

מפעל זיכרון להנצחת זכרם וגבורתם של ותיקי מלחמת העולם השניה, שחירפו להקים  ב(4)

 נפשם במערכות הקרב נגד הצורר הנאצי ועוזריו;

לאשר ולהדריך מפעלים העושים להנצחת זכרם של קרבנות השואה וגבוריה או לשתף  (5)

 פעולה עם מפעלים כאלה;

ת זכרם של קרבנות הנאציים לייצג את ישראל במפעלים בינלאומיים שמטרתם הנצח (6)

 וחללי המלחמה בהם;

 לעשות כל פעולה אחרת שתידרש לשם ביצוע תפקידו. (7)

 על תגובת "יד ושם" .12אותה הוגינ המשותפת "יד ושם" התנער מההצהרה, 5.7.2018ביום  .37

לאומי לחקר השואה ב"יד ושם", -חתמו פרופ' דן מכמן, ראש המכון הביןהמקיפה והמנומקת 

לאומי לחקר השואה ב"יד -חוי דרייפוס, ראש המרכז לחקר השואה בפולין במכון הביןפרופ' 

 . 13" לאומי לחקר השואה ב"יד ושם-בכיר במכון הבין רושם", וד"ר דוד זילברקלנג, חוק

 4נ/מצ"ב תגובת "יד ושם" ומסומנת 

 הוסרו הממשלותשתי אם בעקבות ההצהרה המשותפת של  אףבתגובת "יד ושם" צוין כי  .38

לחוק המכון לזיכרון לאומי הנ"ל, עדיין מהווים  2018הסעיפים הפליליים, התיקונים מינואר 

הנוסח הקיים עדיין מתיר פגיעה בחוקרים, בסטודנטים, " סכנה לזיכרון ולחקר השואה:

בעיתונאים, בפוליטיקאים, במדריכי תיירים ובעובדי אתרי הנצחה. אין זו דאגה , במורים

ירוסלב קצ'ינסקי, מי שעומד בפועל בראש מפלגת החוק והצדק, אמר חסרת בסיס: מר 

בתוך כך כי על־ידי אישור נוסח החוק המתוקן "פתחנו את הדרך למתקפה נגד השמצה". 

ייתכן שכבר בעתיד הקרוב ימצאו את עצמם אנשים רבים חשופים לתביעות אזרחיות בשל 

לשואה. משום כך נוסח החוק מימוש זכותם לחופש הדיבור וחופש אקדמי בכל הקשור 

ותיקוניו במצבם הנוכחי מייצרים הלכה למעשה אווירה של הפחדה, שתניא אנשים מראש 

עמדתנו העקרונית . מנגיעה בשאלות רגישות, שאלות שהן לחם חוקו של כל עוסק בשואה

 הייתה ונותרה כי כל ניסיון לקבוע את גבולות השיח האקדמי והציבורי ואת כיווניו על־ידי

חקיקה וענישה הוא פסול מיסודו, ומהווה פגיעה ממשית במחקר השואה כמו גם בזיכרונה 

 ."והנצחתה

בהצהרה  קביעות ההיסטוריותבכי  פרופ' מכמן, פרופ' דרייפוס וד"ר זילברקלנג, מצאו .39

 :, שהוצגו כעובדות שאין עליהן עוררין, יש טעויות חמורות והטעיותהמשותפת

                                                 
12 https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6244454  
13 https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2018/20180705-203223.pdf ; https://www.yadvashem.org/he/press-release/05-

july-2018-07-34.html  

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6244454
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6244454
https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2018/20180705-203223.pdf
https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2018/20180705-203223.pdf
https://www.yadvashem.org/he/press-release/05-july-2018-07-34.html
https://www.yadvashem.org/he/press-release/05-july-2018-07-34.html
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פעולות )פת המלחמה ניסתה לעצור את הפעולות האלה ממשלת פולין הגולה בתקו" .א

של הנאצים באמצעות העלאת המודעות בקרב בנות הברית המערביות לרצח ( ההשמדה

אמירה זו אינה תואמת את המידע ההיסטורי הקיים.  –" השיטתי של יהודי פולין

בפולין  נציגות של ממשלה זו" )וה"דלגטורה, ממשלת פולין בגולה, שמושבה היה בלונדון

על־ לא פעלו בנחרצות לאורך ימי הכיבוש למען אזרחיה היהודים של פולין, אף(, הכבושה

פי שבשנות המלחמה הועברו לידי הממשלה ידיעות רבות ומוסמכות על אסונם של יהודי 

. פולין. רק במקרים מעטים התבטאה הממשלה במוצהר ובבירור בנוגע לרצח יהודי פולין

בגולה, שבקרב חבריה היו חילוקי דעות ביחס לנושא היהודי, לא בה בעת ממשלת פולין 

והפיצה את המידע על אודות רצח היהודים , העמידה את רצח היהודים בראש מעייניה

אל מול בעלות הברית בעיקר במקרים שבהם האמינה כי העיסוק בכך יעלה את קרנה 

יסייע לה בתביעותיה ו( בראש וראשונה ארצות־הברית)בעיני בעלות הברית המערביות 

יתרה מכך, נציגי ה"דלגטורה" ביקרו  .בנוגע להסדרי הגבול שייקבעו בסיום המלחמה

בחריפות מקצת הפעולות שנקטה ממשלתה בלונדון, וטענו כי הן גינוי האנטישמיות, 

אשר הייתה תופעה רווחת בפולין הכבושה ושורשיה עוד בתקופה שקדמה לכיבוש, הן 

בלונדון באשר לזכותם של היהודים לחיות בפולין המשוחררת ההצהרות של הממשלה 

מתקבלים בעוינות רבה בקרב האוכלוסייה בפולין , והעצמאית שתקום לאחר המלחמה

פעלו באומץ בתקופת  "דלגטורה"אין ספק כי ממשלת פולין בגולה ונציגיה ב ה.הכבוש

ושה וכדי להגן מלחמת העולם השנייה למען קידומם וייצוגם של אזרחי המדינה הכב

עליהם במידת האפשר מפני השלטון הגרמני האכזרי, אשר ביתר את פולין וביטל את 

קיומה כיחידה מדינית. בה בעת, תושביה היהודים של פולין, לא נתפסו כאזרחים של 

 .המדינה הפולנית, לא כל שכן כחלק אינטגרלי מהעם הפולני

פי יהודים על־ידי פולנים במהלך אנו מכירים ומוקיעים כל מקרה של התאכזרות כל" .ב

בייחוד , מלחמת העולם השנייה. אנו זוכרים בכבוד את מעשי הגבורה של פולנים רבים

ההצהרה המשותפת  –" חסידי אומות עולם, שסיכנו את חייהם למען הצלת יהודים

אמנם אינה מציינת במפורש אם מקרים אלו היו רבים או מעטים, אבל היא בהחלט 

עשי הגבורה של פולנים רבים". כלומר, מקרי הסיוע שהוגשו ליהודים מדגישה את "מ

מוצגים כתופעה רווחת, לעומת מעשי הפגיעה בהם, שמן הדברים משתמע שהיו מעטים. 

המחקר ההיסטורי של שלושת העשורים האחרונים מציג תמונה שונה מאוד: סיוע של 

חסי; פגיעה בהם ואף פולנים ליהודים בתקופת השואה היה תופעה נדירה באופן י

המחקר העדכני קובע כי עשרות אלפים לפחות ואולי אף . רציחתם הייתה תופעה רווחת

מאות אלפי יהודים פולנים נספו בתקופת המלחמה בשל פעולות של שכניהם הפולנים. 

לפיכך, מעורבותם של פולנים ברדיפת היהודים לא הייתה שולית כלל ועיקר. מחקר 

אלפי יהודים שניסו להימלט מהרצחנות הנאצית, בייחוד בתקופת  עדכני הראה כי מאות

יישום "הפתרון הסופי", חיפשו מפלט בעיקר בקרב האוכלוסייה הפולנית, ואולם 

מרביתם נתגלו ונרצחו: היו שנתפסו על־ידי הגרמנים; אך רובם אבד בשל פעולות ישירות 

חלקים נרחבים ך, הם. וכועקיפות של פולנים, שרצחו אותם או הסגירו אותם לרוצחי

מהחברה הפולנית היו שותפים לרצח היהודים לאורך כל שנות המלחמה, וחלקים 

נרחבים אף יותר שיפרו את מעמדם ואף התעשרו מ"היעלמותם" של היהודים. הרווח 
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הכלכלי ממותם של היהודים ואפשרויות השוד שלהם היו מניע חשוב בהתגייסות של 

למעשה, אפילו פולנים שניסו לעזור ליהודים הנרדפים  ם.יפולנים כנגד שכניהם היהוד

פחדו משכניהם הפולנים לא פחות מאשר חששו מהכובש הגרמני. רק מיעוט קטן של 

חסידי אומות  6,863יהודים נמלטים זכה לפגוש בחסידי אומות העולם אצילי הנפש, אך 

מיעוט קטן ומרשים. בייחוד  , היוומדינת ישראל "יד ושם"העולם הפולנים שבהם הכירו 

בפולין סיכנו אנשים אלה את כל היקר להם כדי להושיט יד ליהודים הנרדפים, והיו בהם 

גם מי ששילמו על כך בחייהם. הניסיון להאדיר את הסיוע שהוגש ליהודים ולהציג אותו 

כתופעה רווחת כמו גם הניסיון למזער את חלקם של הפולנים ברדיפת היהודים, הוא 

וא לא רק פגיעה באמת ההיסטורית, אלא אף בזיכרון גבורתם של חסידי אומות אפ

 .העולם

העובדה המצערת היא שאנשים מסוימים, ללא קשר למוצאם, דתם או השקפת " .ג

אמירה זו מנסה באופן פסול  –" עולמם, חשפו את הצד האפל ביותר שלהם בתקופה זו

נקרטי ומהמציאות שהתקיימה לנתק את אסונם של היהודים מההקשר ההיסטורי הקו

ומכוונת לשני כיוונים שונים ומקוממים: האחד,  –בפולין הכבושה בימי המלחמה 

הכנסה בסל אחד של פושעים גדולים וקטנים, רבים ומעטים, מתנדבים להרשיע וכפויים 

כלומר, גם יהודים ביטאו "את הצד האפל ביותר שלהם  .באיומי מוות לשתף פעולה

הפולנית  מההוויהכיוון השני, הרחקת אותם צדדים אפלים עמומים בתקופה זו"; וה

אין ספק כי בתקופת מלחמת העולם השנייה היו יהודים ששימשו את . הקונקרטית

הגרמנים ובהם חברי יודנרטים, אנשי משטרה יהודית וקאפואים. על־אף רגישות 

ונות לאחר התופעה, היא ידועה היטב ואף נחקרה לעומק ובאומץ כבר בשנים הראש

המלחמה. הדיון עסק הן בבחינת התנאים שנכפו עליהם במסגרת רדיפות היהודים, הן 

בבחינה המוסרית. חשוב אולי הרבה יותר הוא עצם הדבר כי היקף שיתוף הפעולה מצד 

היהודים, כמו גם המניעים שעמדו בבסיסו, שונים תכלית שינוי מאלו שאפיינו את 

לסייע לגרמנים ברצח היהודים. בעוד ששותפות הפעולה להיטותם של פולנים לא מעטים 

היקף "הצדדים האפלים"  –אף אם חשובה – מצד יהודים הייתה תופעה שולית בהיקפה

של מגזרים שונים בחברה הפולנית ליהודים בימי המלחמה לא היה מבוטל כלל וכלל, 

 –מנים ואפיין חלקים רבים בה. יתרה מכך, רוב היהודים ששיתפו פעולה עם הגר

עשו זאת בתקווה להציל את נפשם, את חיי בני משפחתם או חלקים  –בגטאות ובמחנות 

מקהילותיהם; ברוב המכריע של המקרים, הפולנים ששיתפו פעולה עם הגרמנים לא 

עמדו בסכנת חיים, ולא פעם אף התנדבו ויצאו מגדרם כדי לסייע לגרמנים בציד 

ול בין "הצדדים האפלים" של יהודים לאלה של היהודים. הניסיון לרמוז על זהות כביכ

הוא ביטוי נלוז לניסיון לטשטש את ההבדל שבין רוצחים מבחירה  (וגרמנים!)פולנים 

זאת ועוד, השואה בפולין לא התרחשה בחלל ריק: אלה . לבין נרדפים חסרי תקווה

בהקשר של החוק הספציפי שעומד  –ש"חשפו את הצד האפל ביותר שלהם בתקופה זו" 

לא היו אנשים חסרי  –האומה הפולנית" "על הפרק, חוק המבקש להיאבק במאשימי 

ם ברדיפת זהות. היו אלו פולנים קתולים, ששיתפו פעולה עם הכובש הגרמני השנוא עליה

הבנת המניעים שעמדו בבסיס היחס הנפוץ של עוינות  ן.אזרחיה היהודים של פולי

ליהודים מצד הסביבה הפולנית הוא מהנושאים הסבוכים והטעונים במחקר. חוקרים 
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אשר עסקו בסוגיה זו, עוד מימי הכיבוש הגרמני עצמו, הצביעו על מגוון רחב של גורמים 

בין יהודים־פולנים לפולנים לא־יהודים במשך עשרות  ובכללם: אופי היחסים שנתהוו

בשנים טרם המלחמה ובייחוד בשנים שבין שתי מלחמות העולם, קיומן של מגמות 

לאומיות ולאומניות פולניות, הייחוס של קומוניזם לכלל היהודים, שנאת יהודים 

 מסורתית כמו גם פחד מהכובש הגרמני ורדיפת בצע. נוסח ההצהרה מנסה לעמעם

 .מציאות מורכבת ורצחנית זו, שמחייבת התמודדות לא פשוטה עם העבר

אנו מכירים בעובדה שזרועות של המחתרת הפולנית, בהפעלה של ממשלת פולין " .ד

הגולה, יצרו מנגנון של עזרה וסיוע שיטתיים לעם היהודי, ושבתי המשפט של 

הכיבוש הגרמני,  הממשלה הגולה מיצו את הדין עם פולנים ששיתפו פעולה עם רשויות

נוסח ההצהרה מנסה להשליך מפעילותו של ארגון ז'גוטה  –" כולל על הסגרת יהודים

, שהיה ארגון חשוב אך קטן, על כלל החברה הפולנית ולייחס ("המועצה לעזרת יהודים")

את מעשי הארגון המרשים הזה לכלל מוסדות המחתרת הפולנית. ארגון ז'גוטה היה 

תופעה ייחודית  –נו, שבו השתתפו פולנים ויהודים גם יחד מפעל הצלה מיוחד במי

כדי לסייע ליהודים הפולנים  1942לכשעצמה בימי המלחמה. הוא הוקם בסוף שנת 

הנרדפים. אמת, עד מועד זה נרצחו כבר מרבית יהודי פולין, אך מאות אלפים שנמלטו 

טה הקימו מידי הכובש הגרמני חיפשו מקלט בתוככי החברה הפולנית. את ז'גו

שהיו מעורבים בסיוע ליהודים באופן  –חלקם אף אנטישמים  –אינטלקטואלים פולנים 

פרטי עוד קודם לכן. עם הקמת הארגון וקבלת תמיכת ממשלת פולין בגולה הורחבו 

אפשרויות הסיוע באופן ניכר: אלפי יהודים, ובכללם מאות ילדים יהודים, שרדו בזכות 

סיוע בתיעוד מזויף ועוד. אין ספק כי , תמיכה כספית פעילות הארגון ובכללה: מתן

ז'גוטה היה מפעל הצלה יוצא דופן בכל רחבי אירופה הכבושה. יחד עם זאת, ובדומה 

היו נתונים לסחטנות  –היהודים והפולנים  –לחסידי אומות עולם אחרים, גם חבריו 

ת הסיוע ונאלצו להסתיר את מעשיהם מהחברה הפולנית, שלא ראתה בעין יפה א

יתרה מכך, עיון בתיעוד ראשוני ובמחקר הקיים המתבסס עליו מעלה כי . ליהודים

חלקים ניכרים של המחתרות הפולניות לא רק שלא סייעו ליהודים, אלא אף היו 

מעורבים לא פעם באופן פעיל ברדיפתם. בתקופת מלחמת העולם השנייה פעלו בפולין 

ורה של ארגונים מחתרתיים נוספים: הכבושה שתי מחתרות מרכזיות, ולצידם ש

המחתרת הגדולה ביותר, אשר על־אף חילוקי דעות "(, צבא המולדת)"הארמיה קריובה 

, (צבא העם")" מסוימים הייתה מזוהה עם ממשלת פולין בגולה, והארמיה לודובה

הארמיה . מחתרת קטנה יותר בהיקפה, של חוגי השמאל ובעלת זיקה לרוסיה הסובייטית

שמנתה בשיא כוחה מאות אלפים ואף קיבלה תמיכה כספית מממשלת פולין  קריובה,

בגולה, הייתה בעלת אופי לאומני ובחלק ניכר ממנה אף אנטישמי. על־אף קיומם של 

מקרים מתועדים היטב שבהם חברי הארמיה לודובה פגעו ביהודים, מבין חברי 

. כלומר: לוחמי מחתרת המחתרות היו אלו בעיקר חברי הארמיה קרויבה שרצחו יהודים

פולנים, שהיו מוכנים להיאבק במסירות ובאומץ כנגד הכובש הגרמני, תרמו מצידם 

להיבט מסוים של המדיניות הנאצית בפולין הכבושה ולהצלחתו רחבת הממדים: רצח 

בשונה ממה  –היהודים. יתרה מכך, לא רק שאף אחד מארגוני המחתרת הפולניים 

לא הגדיר את הסיוע ליהודים כחלק מהמאבק בכובש  – שאירע במספר ארצות אחרות
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רדיפת היהודים נתפסה : הגרמני, אלא שבלא מעט חוגים מחתרתיים המצב היה הפוך

כמי " את "המחתרת הפולניתבהכללה כמעשה פטריוטי ראוי לשבח. הניסיון להציג 

גם  .שסייעה ליהודים בתקופת השואה הוא אפוא עיוות ממשי של העובדות המתועדות

הניסיון להציג את הסגרת היהודים כפעולה שנשפטה בחומרה בבתי הדין המחתרתיים 

הוא הטיה. אלפי פולנים הועמדו לדין בבתי הדין המחתרתיים בתקופת מלחמת העולם 

פולנים נענשו על  150השנייה בעוון פגיעה באינטרסים הלאומיים הפולניים; רק כ־

אלו לעתים קרובות לא הייתה הפגיעה ביהודים  וגם במקרים, מעורבות ברדיפת היהודים

נקראו )הגורם המכריע בענישתם של משתפי הפעולה. הצבת פעולות הענישה של סחטנים 

ומלשינים בהקשר ההיסטורי הראוי, מעידה למעשה כי  (בפי כל "שמאלצובניקים"

רדיפת היהודים לא נתפסה כפגיעה באינטרסים הלאומיים הפולניים. אכן, אין ספק 

שמרבית הפולנים שנאו את הגרמנים שנאה יוקדת ופחדו מהם, אך בה בעת, רבים מהם 

וצאה התבטאו באופן שראה בהיעלמות היהודים ת –ובכללם גם ארגוני המחתרת  –

 .חיובית של המלחמה

שתי הממשלות מגנות בתוקף את האנטישמיות על כל צורותיה ומביעות את מחויבותן " .ה

להיאבק בכל ביטוייה. שתי הממשלות אף מביעות את התנגדותן לאנטי־פולניות ולכל 

נוסח ההצהרה יוצר השוואה מקוממת וחסרת כל  –" סטריאוטיפ לאומי שלילי אחר

ואנטי־פולניות. אנטישמיות, שנאת ישראל בלבושה המודרני, היא  בסיס בין אנטישמיות

נוכחת,  –אף הוויכוחים האקדמיים הקיימים ביחס להגדרתה המדויקת  שעל –תופעה 

בעיקר בתולדות אירופה, מזה מאות רבות בשנים. ריבוי הדימויים השליליים של 

לוגי רחב ובמנעד היהודים והיהדות שהתקיים במרחב גיאוגרפי עצום, בטווח כרונו

עמד וממשיך לעמוד במוקד המחקר. באופן דומה, גם תוצאותיו  –חברתי מגוון 

המעשיות של יחס שלילי זה הוא מושא מחקר מרכזי, אך אין ספק כי לאנטישמיות 

לגווניה היה מקום מרכזי בהיקף העצום של שואת יהודי אירופה: היא הניעה לא רק את 

ניעה בני עמים רבים אחרים להצטרף לפרויקט זה מפעל ההשמדה הנאצי אלא גם ה

אנטי־פולניות לעומת זאת, הוא מושג חדש יחסית ויש בעשורים . במידה רבה או מעטה

האחרונים מי שמנסים להטמיע אותו כמושג מפתח בשיח הציבורי. משמעותו: קיים יחס 

על־ –והדבר עוין כלפי האומה הפולנית כקולקטיב ומיוחסות תכונות שליליות לפרטיה, 

נפוץ בעולם. לעתים משמש מושג זה לתיאור מתחים אתניים במהלך  –פי מקדמי המושג 

מלחמת העולם הראשונה, ועוד יותר מכך לתיאור שלהי מלחמת העולם השנייה, שעה 

שפולנים נרדפו ואף נרצחו. אך עיקר השימוש במושג נעשה לאחרונה בהקשר של השיח 

חשוב לדבר על דעות קדומות . ים בתקופת השואהעל חלקם של פולנים ברצח יהוד

סטראוטיפים הקיימים ביחס לפולין; חשוב להצביע על קיום שלטון הכיבוש הגרמני־הו

נאצי הדרקוני בפולין הכבושה בימי המלחמה; חובה לשרש את המושג המטעה והמוטעה 

" הוא מהיסוד של "מחנות השמדה פולניים". אך כינוי תופעות אלו כ"אנטי־פולניות

ואין לו דבר במשותף עם האנטישמיות. העמדת האנטישמיות לצד , אנכרוניסטי מהיסוד

האנטי־פולניות מצביעה על חוסר הבנה היסטורי של תופעת האנטישמיות, שורשיה 

  .ומאפייניה
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בנימין נתניהו, , וראש הממשלה ושר החוץ 1מתבקשת השאלה מדוע שהמשיב בנסיבות אלה,  .40

לפי הדיווחים לציבור במדינת ישראל?  ביותר הנושאים הרגישיםמן יבצעו מחטף באחד 

ההצהרה המשותפת, נתניהו פעל כדי לשכנע את  בענייןהמו"מ  על רקעבתקשורת הישראלית, 

באירוע , 4.12.2018כך גם, ביום  .14בישראל לירושליםה ממשלת פולין להעביר את שגרירות

ינגטון, שנערך בבית השגריר הפולני בנוכחות משותף לשגרירות פולין ושגרירות ישראל בווש

שגריר ישראל בוושינגטון, רון דרמר, אמר כי הוא מקווה שבשנה , נציגים מממשל טראמפ

משלת מ, על פי הדיווחים, נתניהו מצפה מ; בנוסף15הקרובה תעבור שגרירות פולין לירושלים

וסדות האיחוד האירופאי. במולאומיים -עם ישראל בפורומים הביןיחד פולין הימנית להצביע 

של החד צדדית במליאת האו"ם נגד ההכרה פולין נמנעה בהצבעה , 21.12.2017ביום למשל, 

לראש  5.1.2018ביום ממשל טראמפ בירושלים כבירת מדינת ישראל, ונתניהו התקשר 

הממשלות, ביום שתי קודם לכן, במפגש משותף של  .16ממשלת פולין כדי להודות לו

אנו רואים שינויים בעולם. בכל היבשות מחבקים את ישראל. , נתניהו אמר "22.11.2016

לאומיים, -למרות זאת, אנו מעריכים את העובדה שעד ששינוי זה יגיע לכל הפורומים הבין

פולין נוקטת בהם עמדה נחרצת ומצדדת באמת, שבמקרה הזה אומר שהיא מצדדת 

  .17"בישראל

 5נ/מצ"ב הפרסומים הנ"ל ומסומנים 

המוטל על כבד השאלה הסימן  חשאי שבו הוכנה ההצהרה המשותפת, לנוכחהתהליך הלנוכח  .41

יד " של החריגה ביקורתלנוכח התקינות ומהות ה"ליווי" שנתנה פרופ' דינה פורת לתהליך, 

עובדות" בהצהרה המשותפת סותרות ה, וכן מאחר ש"וחוקרים בכירים בו על תוכנה "ושם

נראה כי ההצהרה גובשה  – עשרות השניםהמחקר ההיסטורי בן ואת  התיעוד הקייםאת 

עם אנשי המקצוע ומעמיקה במחטף, על בסיס שיקולים זרים, ומבלי לקיים התייעצות רצינית 

 הרלוונטיים, ולכן יש אינטרס ציבורי עצום בחשיפת המידע המבוקש.

פעל מאחורי הגב של "יד ושם", מעלה חשד כי לכל היותר הוא  1המשיב שהעובדה המדהימה  .42

 לו. הנוחיםלקבל את עמדת אנשי המקצוע  פנה

קיים הליך  1המשיב  ודיון ציבוריים אםפיקוח קורת, יבנחוץ לצורך המבוקש המידע לכן,  .43

התשתית העובדתית הרלוונטית, שקל כל אסף את  תקין בגיבוש נוסח ההצהרה המשותפת,

לצורך קיום דיון , ובמיוחד בענייןאת כל השיקולים הרלוונטיים, ולא פעל משיקולים זרים 

 אפשרות ביטולה.ב ציבורי

 

 דוגמאות למחקרים היסטוריים הסותרים את ה"עובדות" בהצהרה המשותפת .ג

 

מבטלות את מורכבות היחסים בין פולנים ליהודים כאמור, ה"עובדות" בהצהרה המשותפת  .44

 .המחקר ההיסטורי בן עשרות השניםאת התיעוד הקיים, כמו גם סותרות את בשואה, 

                                                 
14 https://www.kan.org.il/item/?itemid=33110  
15 https://news.walla.co.il/item/3204874  
16 https://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/PM-Netanyahu-speaks-with-heads-of-state-and-government-060118.aspx ; 

https://news.walla.co.il/item/3121287  
17 https://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/Statement-by-PM-Netanyahu-at-the-Intergovernmental-Consultations-with-

Poland_221116.aspx  

https://www.kan.org.il/item/?itemid=33110
https://www.kan.org.il/item/?itemid=33110
https://news.walla.co.il/item/3204874
https://news.walla.co.il/item/3204874
https://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/PM-Netanyahu-speaks-with-heads-of-state-and-government-060118.aspx
https://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/PM-Netanyahu-speaks-with-heads-of-state-and-government-060118.aspx
https://news.walla.co.il/item/3121287
https://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/Statement-by-PM-Netanyahu-at-the-Intergovernmental-Consultations-with-Poland_221116.aspx
https://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/Statement-by-PM-Netanyahu-at-the-Intergovernmental-Consultations-with-Poland_221116.aspx
https://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/Statement-by-PM-Netanyahu-at-the-Intergovernmental-Consultations-with-Poland_221116.aspx


 20 

'אנטישמיות, סחטנות, שיתוף פעולה אנדז'יי ז'ביקובסקי, מאמרו של ד"ר את ראו למשל,  .45

דפים , 'יהודים תחת הכיבוש הגרמני במלחמת העולם השנייה –עם הגרמנים: יחסי פולנים 

כיחידים,  –, אשר עוסק ביחס החברה הפולנית 169-238כ"ב )תשס"ח(, עמ'  ,לחקר השואה

וההשמדה שניהלו הגרמנים במלחמת העולם השנייה למדיניות הדיכוי  –כקבוצות או כפלגים 

ניתח את תופעת שיתוף הפעולה של הפולנים  ז'ביקובסקיכלפי האוכלוסייה היהודית.  ד"ר 

 "שזכתה עוד בתקופת הכיבוש לכינוי "שמאלצובניקים ,עם הגרמנים בנוגע לסוגיה היהודית

כסחיטת יהודים מסתתרים באיומים, שאם לא ישלמו שלמונים לסחטנים,  והובנה)סחטנים(, 

 יוסגרו לידי הגסטפו.

, יחידים וקבוצות בציבוריות הפולנית שיתפו פעולה ב"ניהול" הרכוש ז'ביקובסקילפי ד"ר  .46

שנותר. אנשים ששאפו לשים יד על רכוש זה נימקו זאת בטיעונים רציונליים מסוגים היהודי 

כי חבל שזה יתבזבז", ועד ל"אני לוקח את מה שנשדד מהפולנים קודם לכן", שונים, מ"אקח 

כשבמקרה השני נלקח הרכוש בדרך כלל באמצעות סחטנות והלשנה. ההשתלטות על רכוש 

יהודי נהפכה לדבר שבשגרה עם המעבר לגטאות, כשיהודים רבים נאלצו להפקיד את רכושם 

מה -יות של ניצולים, רק בודדים מהם קיבלו דברבידי מכרים פולנים; כפי שמעידות מאות עדו

 חזרה.

יהודים בשנים הראשונות לכיבוש, ד"ר -הפולנית על יחסי פולניםבאשר לדעות המחתרת  .47

, טען כי עיון בדברים שנאמרו על ידי המחתרת מוביל לאפשרות שחוגי המחתרת ז'ביקובסקי

ול מסוים, או לאפשרות שחוגי יהודים והתייחסו אליו בזלז-לא הבחינו במתח ביחסי פולנים

המחתרת לא רצו להשמיע קול בנושא, כדי שלא להרתיע פלגים משמעותיים בחברה הפולנית, 

, ז'ביקובסקישהיו בעצם מרוצים מצעדי הדיכוי שנקטו הגרמנים כלפי היהודים. לדעת ד"ר 

 האפשרות השנייה נראית סבירה יותר.

מצא  ז'ביקובסקיד"ר כלוסייה היהודית, להאשמות ולרגשות השליליים כלפי האודוגמה  .48

למשל בהצהרות של פולנים חברי מחתרת מלבוב שבגליציה המזרחית, שהגיעו לורשה כבר 

"רובה המכריע של החברה הפולנית בדו"ח שאלה הכינו, נכתב בין היתר: . 1941בסתיו 

בודדים רוחשים ית, כלפי היהודים. רק פולנים למחזיק בעמדה עוינת, או לפחות בעמדה שלי

סימפתיה כנה לגורל היהודים כפרטים )המוכרים כאזרחי פולין טובים(, ונחלצים לעזרתם 

במקרה הצורך. האנטישמים המוצהרים נותנים ביטוי קולני לשביעות רצונם מחיסול מספר 

משמעותי של יהודים בידי הגרמנים, תוך שהם מדגישים ש'זה מעט מדי'. מרביתם 

זאת, מגנים את השיטות הברוטאליות הנהוגות בידי הגרמנים, אם כי את , לעומת )הפולנים(

יחסם ליהודים הם מתארים במילים "טוב שהגרמנים והאוקראינים עושים את זה, כי כך 

 לא נאלץ אנחנו לעשות זאת".

רצח היהודים, בעיקר להגרמנים הכינו את הפולנים במהלך הכיבוש  ז'ביקובסקיד"ר לפי  .49

הייתה העיתונות  1940אנטישמיים בעיתונות משתפת פעולה. כך, בשנת  באמצעות פרסומים

הפולנית "מטעם" גדושה במאמרים שהדגישו את "ייהוד" פולין לפני המלחמה, ו"יהודי" 

נהפך מילה נרדפת לסוחר, למקבל סחורה גנובה, לספסר ועוד. עצירת תהליך ה"ייהוד" 

כחות לכך שהחברה הפולנית מעניקה תמיכה והיפוכו הוצגו כהצלחה גדולה, תוך מתן דגש להו

 מלאה לפעולות הגרמנים.
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גם התייחס לחלקה של המשטרה הכחולה הפולנית, בדיכוי האוכלוסייה  ז'ביקובסקיד"ר  .50

יעילותה של המשטרה גברה  , וחלקה בסחיטת יהודים ובחיפוי על סחטנים פולנים.היהודית

ם יחידות המודיעין של "צבא המולדת" של ג. ככול שהמדיניות הגרמנית נגד היהודים הוחרפה

ברדיפת האוכלוסייה הכחולה המחתרת הפולנית, תיעדו את התפקיד שמילאה המשטרה 

השתתפו בפעולות הגירוש, ובחלק מהן לא "הכחולים" השוטרים בחלק מהישובים  היהודית.

המשותפות רק צדו יהודים, אלא גם ירו בהם. לעיתים קרובות השוטרים השתתפו בפשיטות 

 עם "משטרת הסדר" הגרמנית.

מצא כי חלק מן  ז'ביקובסקי"ר באשר ליהודים שהסתתרו בערי השדה ובאזורים הכפריים, ד .51

כבר  1943האוכלוסייה הפולנית קיבל את הטרגדיה היהודית כעונש שהגיע ליהודים. בשנת 

עוד  –גרה התרגלו אנשים למחשבה על השמדת היהודים, והטרגדיה שלהם נהפכה לדבר שבש

בפולין כוחות שיכירו בסמכות מרכיב של מציאות הכיבוש הגרמני. במסגרת המאמצים לגבש 

לעצום הממשלה היושבת בלונדון, נהגו הנהגת "צבא המולדת" וה"דלגטורה" לעתים קרובות 

עין לנוכח הצהרות שוביניסטיות ואפילו אנטישמיות קיצוניות. בעיתונות המחתרתית 

לכת עד כדי הקאתם של  יר, אבל ההאשמות לעולם לא הרחיקוהתקיים פולמוס תד

האנטישמים מהקיבוציות הלאומית. נהפוך הוא, נמצאו רק התבטאויות מעטות שעודדו את 

הסיק כי התגברות  ז'ביקובסקיד"ר  קוראיהן להסתכן כדי לסייע ליהודים המסתתרים.

הדוק לטרור ההולך וגובר הרגשות השליליים כלפי היהודים המסתתרים הייתה קשורה קשר 

  מצד הגרמנים כלפי הפולנים, ולהתרוששות המחריפה בכפר הפולני.

בפועל לא עשתה הרבה למען היהודים  מצא כי המחתרת הפולנית ז'ביקובסקיד"ר  .52

המסתתרים. כך למשל, לפי דו"ח שכתב מפקד "צבא העם", הנריק בורוצקי, מיד לאחר 

ככלי של המודיעין בעת שהותו בכלא הסובייטי, ה"דלגטורה" השתמשה ביהודים "ו המלחמה

הפוליטי שלה... חוגי ההנהגה, כגון 'צבא המולדת' והדלגטורה, לא התייחסו באהדה לסוגיה 

היהודית. במבצע של העברת כספי הסיוע ליהודים וחלוקתם הסכימו לתווך רק לאחר 

ם שבחוץ לארץ יהווה מבצע כזה תעמולה טובה התלבטויות רבות, ורק על סמך הטיעוני

לגיטימיות, וימנע מיהודים להגיש לאופי ה'דמוקרטי' של מוסדות אלה, יעניק בעתיד 

 בעתיד תביעות צודקות לאותם גורמים רשמיים".

מצא כי את מרבית הקבוצות המחתרתיות הקשורות למדינה במחתרת לא  ז'ביקובסקיד"ר  .53

הקשה של האוכלוסייה היהודית ובטרגדיה שפקדה אותה בה צניתן להאשים בזלזול במ

לאומנית, נשמעו קולות דומיננטיים שהביעו אהדה -מאוחר יותר. למעט עיתונות ימנית

משמעית, ובדרך כלל -ליהודים הנרדפים, האלימות הגרמנית גונתה בצורה החלטית וחד

עם זאת, גרמני. הכובש ה תנשמעו גם קריאות לאזרחים שלא לחקות בשום פנים ואופן א

השבחים שחולקו לציבור הפולני עושים עמו חסד, הואיל והמציאות  ז'ביקובסקיד"ר לדעת 

סוגיית הסיוע של האוכלוסייה  משמעיות.-הייתה מורכבת בהרבה ועמדות הפולנים לא היו חד

יהודית ליהודים המסתתרים לא זכתה לאזכורים רבים בעיתונות הפולנית הרבה, -הלא

עם זאת, לא ניתן להכריע מדוע פורסמו הקריאות לסולידריות עם שפורסמה במחתרת. 

 היהודים לעיתים נדירות בלבד.

זוין של צבא המולדת 'איגוד המאבק המדריוש ליביונקה, ד"ר  של ראו גם את מאמרו .54

(ZWZ-AK של הרפובליקה הפולנית מול השמדת יהודי )'( ונציגות הממשלה )'הדלגטורה
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, אשר בחן את הטיפול של המחתרת 11-167כב )תשס"ח(, עמ'  דפים לחקר השואה, ,'פולין

ההשמדה הפולנית והעיתונות המרכזית של פולין ביהודים ובעניינים היהודיים, מתחילת 

 ההמונית.

החל משרד החוץ הפולני בהכנות אינטנסיביות לגיבוש  1935, כבר בשנת ליביונקהלפי ד"ר  .55

אסטרטגיה לפתרון "הסוגיה היהודית" באמצעות הגירה המונית, מתוך הנחה שהקונפליקט 

 בין פולנים ליהודים, שנתפסו כיסוד זר וכאיום על האינטרס הלאומי של המדינה, ילך ויעמיק.

-מצא כי ארבעה נושאים תפסו מקום מרכזי בדיווחים על עניינים פולניים ליביונקהד"ר  .56

( "בגידה" מצד היהודים בשטחי המזרח 1יהודיים, שזרמו לממשלה הגולה מפולין הכבושה: 

( האנטישמיות המעמיקה בקרב הציבור הפולני, לא רק בשטחי המזרח אלא גם 2של המדינה; 

( פעולות נחוצות 4שלה בנושא המיעוטים הלאומיים; ( ביקורת על עמדת הממ3; בגנרלגוברנמן

מבין הדיווחים הרבים שהגיעו לממשלה הפולנית בגולה, הזהיר רק  בקשר ל"סוגיה היהודית".

 אחד מפני הסכנה שהגרמנים ינצלו הלכי רוח אנטישמיים בקרב הציבור הפולני.

עה רק השפעה מועטה על , להטרדת היהודים ולרדיפתם נוד1940עד ליוני  לפי ד"ר ליביונקה, .57

, כך שעיתוניהם תיהודי-הגישה ל"סוגיה היהודית" בקרב חוגים פוליטיים בעלי תפיסה אנטי

גים אלה המשיכו לתאר את היהודים במונחים של זרים עוינים. למרות הבדלים בנימה של חו

ים בביטאונים הללו הסכמה שחזרה למצב שלפני בשנקטו פרסומיהם, שררה בקרב הכות

ה אינה באה בחשבון, כי על ה"סוגיה היהודית" להיפתר, וכי האמצעי לפתרון סוגיה זו המלחמ

 הינו הגירה המונית.

ד"ר ליביונקה מצא כי המחלקה היהודית שהוקמה ב"צבא המולדת", במשך כל תקופת  .58

על ידי אדם אחד בלבד. העובדת השנייה )שלא מן המניין( במחלקה הייתה  אוישהקיומה, 

המחלקה. מכאן הוא הסיק שלמחלקה זו לא נודעה חשיבות רבה במבנה של אשתו של ראש 

 הוועד המרכזי של "צבא המולדת" של המחתרת.

הגיעו ללונדון, מלבד חומר ממקורות יהודיים  1942למאי  1941לפי ד"ר ליביונקה, בין נובמבר  .59

האמיתי שנשלח בערוצי נציגות הממשלה, גם דיווחים ודו"חות רבים המשקפים את היקפה 

של השמדת היהודים על אדמת פולין. היו אלה הידיעות האותנטיות הראשונות על "הפתרון 

הסופי" שהגיעו למערב, אך מנקודת הראות של המחתרת הפולנית היהודים לא היו בראש 

דאגותיהם, והמידע שהועבר לממשלה בגלות בלונדון לא זכה בקדימות כלשהי, אך גם לא 

 הקלו ראש במידע.

כי המידע על השמדת  מצאנת מדיניות הממשלה הפולנית הגולה בלונדון, ד"ר ליביונקה מבחי .60

אך לא ניתנו לאומית, -היהודים על אדמת פולין עורר את הממשלה לתגובה מידית בזירה הבין

הנחיות לחמש את המחתרת היהודית, לא ניתנו הנחיות לנקוט צעדים נחושים נגד הסחטנים, 

חברי הממשלה הפולנית  לציבור הפולני כדי לעודד מתן סיוע ליהודים.ולא פורסמה קריאה 

בגולה בלונדון היו מודעים היטב לעמדה האמביוולנטית כלפי היהודים, שהייתה מושרשת 

 עמוק בקרב הציבור בפולין.

קיבלו הפשעים נגד היהודים בפולין ממדים מפלצתיים,  1942לפי ד"ר ליביונקה, אף שבשנת  .61

ד המאבק המזוין" של "צבא המולדת" שום פעולה לוחמת, ולו מוגבלת להגנתם. לא נקט "איגו

לכך היו כמה סיבות. בין היתר, לרשות המדינה שבמחתרת לא היו האמצעים לניהול מהלכים 
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יעילים כלשהם שיעצרו את הגרמנים, אך גם ליהודי פולין לא התייחסו מעולם כאל חלק 

י שהיו רחוקים מאנטישמיות לא פקפקו ב"זרותם" של אינטגרלי מהחברה הפולנית, ואפילו מ

היהודים. ניכורם של היהודים הלך והתעצם מעת שהחקיקה הנאצית סימנה אותם וסגרה 

הדבר בא לידי ביטוי למשל, בכך  אותם בגטאות, ובכך גרמה לניתוקם הפיזי ממסגרת החברה.

ל" מגטו ורשה )קיץ שבהצהרות הרשמיות שפרסמה המחתרת הפולנית בימי "הגירוש הגדו

(, לא הייתה כל התייחסות לעובדה שהיהודים שגורשו אל מותם הם אזרחי הרפובליקה 1942

 הפולנית.

דית לבין המחתרת הפולנית, ד"ר ליביונקה מצא כי באשר לקשר בין ארגוני המחתרת היהו .62

להשיב על השאלה האם לאחר ההכרה בארגוני המחתרת היהודיים קיבלה המדינה קשה 

הפולנית במחתרת אחריות לאזרחיה היהודים של הרפובליקה. היחסים בין "צבא המולדת" 

לבין אי"ל )הארגון היהודי הלוחם( מעולם לא היו, ולא יכלו להיות יחסי שותפות. ליהודים 

"צבא המולדת" ולא היו להם שום יתרונות פוליטיים, ערך עבור  לחסרי האונים לא היה כ

את שיתוף הפעולה עם שיזמו אלה הם  ארצי. לנוכח השמדתם, היהודים הלפחות בקנה מיד

 הפולנים.

-לא רק הימין הקיצוני ייחס לציבור היהודי באופן גורף עמדות אנטילפי ד"ר ליביונקה  .63

היעדר כל מיומנויות צבאיות מילאה  פולניות, גם הראייה הסטריאוטיפית שייחסה ליהודים

יחד עם אמונתם של החוגים הצבאיים כי היהודים אדישים לשירות הצבאי.  ,תפקיד נכבד

בדיווחים שזרמו לסניפי השדה של "איגוד המאבק המזוין" של "צבא המולדת", הודגשו הן 

הפסיביות הבלתי מובנת של היהודים הנרצחים, הן האיום שנשקף לפולנים מצד היהודים 

קומוניזם. טענות אלה חיזקו את החשדות נטייתם של היהודים ל ןשנמלטו מהגטו, וה

שהגטאות, ובמיוחד גטו ורשה, מהווים חוליות מהותיות של המחתרת הקומוניסטית, ושיש 

 לחשוש מפני הקומוניזם היהודי בפולין הכבושה. 

ד"ר ליביונקה הביא כדוגמה את מפקד מרחב ביאליסטוק של "צבא המולדת", קולונל  .64

"האוכלוסייה חושבת כיום בשמחה על פיתוח : 1943ר ליניארסקי, שכתב בתחילת דצמב

המלאכה בפולין העתידית המתחדשת, ומשווה את מצב השעבוד ליהודים בתחום זה לסיוט 

שהלך לבלי שוב. היעדר יהודים במרחב ביאליסטוק הוא ברכה אמיתית, וחסד אלוהי עבור 

מביעה האוכלוסייה בנוגע האוכלוסייה הפולנית, הנותנת לכך ביטוי קולני. את אותן תקוות 

 למסחר, הנתון היום לשליטת פולנים".

אין ספק שהמדינה הפולנית במחתרת נקטה במילים אלה: " וד"ר ליביונקה סיכם את מאמר .65

פעולות משמעותיות למען האוכלוסייה היהודית. הנקודה היא שיש לראות את העניינים ב

 בפרופורציות הנכונות".

ציד היהודים: בגידה ורצח בפולין בימי הכיבוש "יאן גרבובסקי, פרופ' בספרו פורץ הדרך של  .66

, הוא תיאר 187-204, 145-168, 93-124, 13-22תשע"ז, עמ' , ירושלים הוצאת יד ושם ,"הגרמני

בדרום מזרח פולין. ציד היהודים, הכוונה למונח  את ציד היהודים בנפת דומברובה טרנובסקה

גרמני לחיפושים המאורגנים אחר יהודים ששרדו את חיסול הגטאות ואת הגירושים למחנות 

 יהודים. -הלא םוניסו למצוא מסתור אצל שכניה ,1942המוות בפולין, בשנת 

תה של ון, ומעורבר בגנרלגוברנמפפולנים באזורי הכ-הבנת יחסי יהודיםלספר זה חשוב ביותר  .67

לפי  .המקומית בהסגרתם וברציחתם של היהודים שביקשו את עזרתההאוכלוסייה הפולנית 
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-אפשר להניח שמספר קורבנות ציד היהודים עשוי להגיע ל ,הערכתו של פרופ' גרבובסקי

 אלף בפולין בלבד. 200,000

של הגרמנים ושל  לפי פרופ' גרבובסקי, ציד היהודים נעשה בשני שלבים: הראשון, פעולות .68

הפעולות שנעשו בתקופה  –עוזריהם המקומיים בזמן חיסול הגטאות ומיד לאחר מכן, והשני 

 המאוחרת יותר. 

בשלב הראשון הוטל התפקיד העיקרי על "חוליות הפינוי" שעדיין פרופ' גרבובסקי הסביר כי  .69

היו באזור. עם המשתתפים בציד היהודים נמנו המשטרה הפולנית הכחולה, צעירים ששירתו 

, המשטרה היהודית, עוזרים מקומיים ומתנדבים למיניהם; "באודינסט"בשירות הבנייה ה

את התושבים הפולנים המקומיים כדי לעקור את היהודים ממקומותיהם עודדו הנאצים 

לקחת חלק פעיל בציד. השעות הראשונות של הציד הניבו את מספר הקורבנות הגבוה ביותר. 

הציידים סרקו את הגטו שתי וערב ושלפו החוצה את היהודים שהסתתרו בבונקרים, בעליות 

ובים לעיר. גג ומאחורי קירות מדומים. יהודים שברחו מן הגטו נלכדו בחורשות וביערות הקר

שהכירו את מקומות  ,ששו בעיקר מפני השוטרים היהודיםמי שהסתתרו בתוך הגטו ח

 המסתור טוב מכל האחרים.

השלב הראשון של ציד היהודים הסתיים בעת שהיהודים שהסתתרו בבונקרים בגטו או  .70

 נתגלו ונרצחו. כדי למצוא את השאר נזקקו הגרמנים לשיטות חדשות ,שוטטו ביערות בקרבתו

הייתה ולאסטרטגיה חדשה, כאשר מבחינתם הצלחת השלב השני )שנמשך עד סוף המלחמה( 

במעורבות ניכרת של האוכלוסייה הפולנית המקומית. לשם השגת מטרתם פיתחו  התלוי

הגרמנים שיטה של פרסים ועונשים ושילבו אותה במערכה בלתי פוסקת של תעמולה 

העונש העיקרי על הסתרת כך למשל, יהודי". שהגבירה את רגישותם של הפולנים ל"איום ה

 היה עונש מוות. –יהודים 

הזהיר יאן קארסקי, אחד השליחים הראשונים של תנועת  1940בפברואר בהקשר זה,  .71

השנאה ליהודים ש" בלונדון ההתנגדות הפולנית אל המערב, את הממשלה הפולנית הגולה

 ".ם( וחלק ניכר מן החברה הפולניתיצרה גשר צר שעליו יכולים להיפגש הכובשים )הגרמני

ליהודים ששרדו את התקופה הראשונה אחרי חיסול הגטאות נותרו אסטרטגיות הישרדות  .72

מצומצמות יותר ויותר. אחדים הצליחו להבטיח לעצמם מקלטים בבתי פולנים. אחרים 

יהודים, בדרך כלל הרחק -השתמשו במסמכים מזויפים וניסו לחיות על פני השטח, בקרב הלא

אבל לשתי האפשרויות האלה נדרשו משאבים כספיים  – ממקומות מגוריהם לפני המלחמה

 ניכרים.

הסיק כי בנפת דומדרובה טרנובסקה הרוב הגדול של היהודים שהסתתרו  גרבובסקיפרופ'  .73

נספו בעקבות מעשי בגידה. הם הוסגרו, או פשוט נתפסו, נקשרו ונמסרו בידי המקומיים 

תפקיד חשוב בהקשר זה מילאו הקרובה או לז'נדרמריה הגרמנית.  לתחנת המשטרה הפולנית

שתיאמו את הפעולות , ושל ההגנה העצמית הכפרית המוסדות של הממשל העצמי המקומי

 השיתופיות של הקהילות הכפריות הללו.

הורו לזקני הכפרים עם פרוץ המלחמה עם רוסיה והגידול במספר הארגונים המחתרתיים,  .74

וח ההגנה העצמית היה תלוי בעיקר ארגן מוסדות להגנה עצמית המבוססים על הקהילה. כל

בסיורי הלילה )שומרים( ובכבאים מתנדבים, והסתייע ב"בלדרים" כפריים, בזקני הכפר 
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גם אם  ,מעורבותם של האיכרים בציד הזה הייתה חיונית מבחינתם של הגרמנים הם.יסגנבו

  לא תמיד היו האיכרים מאומנים כראוי.

יהודי, ולפני שהעבירו את הטיפול במקרה אל הרשות כשנפל לידיהם , גרבובסקילפי פרופ'  .75

השומרים נהגו ביהודים העצורים  המתאימה, היו אנשי המשמר מנהלים חקירות משלהם.

באכזריות, ולפעמים באכזריות רבה. אחרי שעצרו יהודי היו השומרים מזמנים את זקן הכפר 

, כל עוד התקיימו כמה 1942ורק עד אמצע  –לעיתים נדירות  וזה היה מחליט כיצד לפעול.

היה זקן הכפר יכול להחליט לשחרר את העציר. אבל למעשה בכל המקרים  –גטאות באזור 

מצד אחד  :זקני הכפר היו נתונים במלכוד מסוכן הועברו העצירים היהודים לידי הרשויות.

ר ומן הצד האח ,עלולים לספוג ביקורת קשה על תפקודם מצד הרשויות היו אם לא יפעלו הם

רבים מאלה דרשו  את אנשיהם שמקצתם, רדפו, הסגירו ושדדו יהודים. תהיה עליהם לרצו

 .יוצאו להורג מיד או לפחות יוסגרו לידי הרשויות ,ש"אזרחים בני הלאום היהודי" שנתפסו

מצא כי מעורבותו של משמר הלילה לא הסתיימה במסירת יהודים לידי  גרבובסקיפרופ'  .76

את ולהביא  ,לתגבר אותםוהמשטרה. כשהגיעו השוטרים היה על שומרי הכפר לתמוך בהם 

אל בית הכלא המקומי או אל החווה שבה נכלאו. שם היו האיכרים אמורים להקיף  היהודים

היו צריכים להיות מוכנים לעזור לגרמנים אנשי המשמר  את האזור ולשמור שאיש לא יימלט.

 תגבר אותם כל עוד היה צורך בכך.לו

בכפרים גדולים, נעזרו שומרי הלילה בכבאים מתנדבים שהבריגדות מצא כי  גרבובסקיפרופ'  .77

היו ממושמעים , שלהם היו מתואמות יותר ממשמרות הלילה. הכבאים היו מתאמנים יחד

  רדפים קבוצתיים מתואמים היטב.מבם יותר מן האיכרים הפשוטים, ומנוסי

משמרות לילה, יחידות של כבאים ופקידים מקומיים עוינים היו רק אחדות מן הסכנות  .78

שארבו לפליטים יהודים שחיפשו מקלט באזורי הכפר של פולין הכבושה. אבל מבחינתם של 

  , כאשרםהיהודים הייתה מעורבותם של המוני האיכרים בציד היהודים האיום הקטלני מכול

איכרים היו  המבצעים של ציד אדם אורגנו בדרך כלל על בסיס ארגוני ההגנה העצמית הנ"ל.

 .רצון לזכות בשלל ומתוךבשל הפחד מפני הגרמנים  בין היתרמעורבים במבצעים הללו, 

מצא כי המשטרה פולנית הכחולה מילאה תפקיד חשוב בציד של היהודים  גרבובסקיפרופ'  .79

. בעיני השוטרים הפולנים היו היהודים, וליתר דיוק רכושם, 1942-1945וברציחתם בין השנים 

לא רק בשלב ציד היהודים של הפתרון הסופי אלא גם קודם לכן,  –בבחינת שלל נחשק 

קנות הגרמניות החדשות שהיהודים הם אנשים מחודשי הכיבוש הראשונים, כשהתברר מן הת

חסרי זכויות. לנוכח הרווחים הפוטנציאליים ענייני היהודים תפסו מקום חשוב בסדר היום 

של המשטרה הפולנית הכחולה. יעילותה הקטלנית של המשטרה הכחולה בתהליך השמדת 

האחר לרשת ומן הצד  ,היהודים הייתה קשורה מצד אחד להכרת השטח המצוינת של אנשיה

הצפופה של מלשינים שעמדו לרשותה. במקרים מסוימים ניסו איכרים לבוא לכלל הסכמה 

 עם השוטרים הכחולים כדי לפתור בעזרת המשטרה את ה"בעיה היהודית" שלהם.

השוטרים הכחולים השתתפו בעצמם ברציחות ובהוצאות להורג, לאחר שהצעידו את לעיתים  .80

לאחר ההוצאות להורג החל ו אל אזור מכוסה שיחים. היהודים העצורים ליער הסמוך א

גזלת הרכוש וקבורת הגופות. למעשה, הגזל החל מיד  –השלב הבא של "עבודת המשטרה" 

כדי להוציא מהם מידע על  םוהאיכרים או השוטרים היו מענים את היהודי ,אחרי המעצר
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ש על הגופות כדי "הסחורות היהודיות" שהוחבאו. לאחר ההוצאה להורג היה נערך חיפו

  למצוא מטבעות זהב או תכשיטים שנתפרו לפעמים בתוך תפרי הבגדים התחתונים.

שירות הבנייה שכונה  –ציין ארגון נוסף שהשתתף בציד היהודים  גרבובסקיפרופ'  .81

, 1940"הבאודינסט". מדובר בארגון צבאי למחצה של נוער פולני שהקימו הגרמנים במאי 

הורחבה פעילותו אל אזורים אחרים  1940בדצמבר  1-קרקוב. בשפעל תחילה רק במחוז 

תפקידיו העיקריים של ; הכבושה, אך עיקר פעילותו נשארה במחוז קרקוב ןבפולי

"הבאודינסט" היו סלילת כבישים, הקמת סכרים וסוללות למניעת הצפות, ובהמשך גם 

שנה כ ךעשרים, למשסלילת מסילות ברזל. השירות בארגון היה חובה לגברים שמלאו להם 

, 1943לאביב  1942אחת, אך הרשויות יכלו להאריך את תקופת השירות לפי הצורך. בין קיץ 

 ור ביישום הפתרון הסופי והשתתף בחיסול הגטאות המקומיים. זנקרא הארגון לע

עות ובימים הראשונים של תוצאות המצודים המוקדמים האלה היו עקובות מדם במיוחד. בש .82

עו יהודים בקבוצות גדולות, רבים מהם בלי שהכירו היטב את השטח. מי הציד עדיין נ

שכללו את אסטרטגיות ההישרדות  ,שהצליחו לשרוד אחרי מבצעי ציד האדם הראשונים

ות מסתור קבועים ומתוחכמים יותר שסיפקו להם מידה מוהשקיעו זמן ואנרגיה במקו םשלה

 של ביטחון מפני איתני הטבע.

הגרמנית והגיעו אל ה פתוח בציד באו בדרך כלל מן המשטרההוראות ל, יגרבובסקלפי פרופ'  .83

החיפוש אחרי פליטי יהודים החל לאחר שזקן הכפר קיבל מידע על יהודים פרים. זקני הכ

מסתתרים. לא אחת הגיע המידע הזה מפי אותם אנשים עצמם שנתנו מקלט ליהודים ואחר 

הבעייתיים. בשלב הזה היה על זקן הכפר לגייס כך החליטו שאינם מעוניינים עוד באורחים 

היו מצודים שאורגנו בידי האיכרים, אחרים  את שומרי הכפר ובו בזמן להזעיק את המשטרה.

 יזמה אותם המשטרה הכחולה.שמקרים  והיואורגנו ישירות בידי הגרמנים או הז'נדרמים, 

ניסה להסביר מדוע כה  בסקיגרבועל בסיס עדויות של יהודים ופולנים אחרי המלחמה, פרופ'  .84

חיי  –קלושים היו סיכויי ההישרדות של היהודים שהסתתרו באזורי הכפר בפולין הכבושה 

היהודים, שאיבדו בהתמדה את ערכם מתחילתו של הכיבוש, נהיו חסרי ערך לגמרי אחרי 

שוטטו מכפר לכפר, הסתתרו בבונקרים אשר הפליטים היהודים  חיסול הגטאות.

קרקעיים מתחת לאסמים, לא היו עוד בני אדם בעיני -ביערות או במקלטים תת פרימיטיביים

תחת זאת הם נעשו בעיה או איום שיש צורך להתמודד אתו. בשלב כלשהו בשנת פולנים רבים. 

, קשה לקבוע בדיוק מתי, חדלו רבים לראות ברצח של יהודים חטא או פשע. היו שלקחו 1942

ם לידי המשטרה הפולנית הכחולה או לידי הז'נדרמים חלק פעיל בציד יהודים ובמסירת

זקני הכפרים אילצו אותם לעשות זאת, הצטרפו למצודים ביערות וצעדו שהגרמנים. אחרים, 

היו פולנים שצפו בנעשה מצדי הדרך או מאחורי בעקבות הז'נדרמים והשוטרים הפולנים. 

 וראו כיצד היהודים הקשורים מובלים בידי האיכרים אל תחנת המשטרה.  ,וילונות

אף אחד לא נשאר ניטרלי בנסיבות הללו, איש לא היה עד מנוכר  גרבובסקילכן, לדעת פרופ'  .85

מן הצד לנוכח השואה". המערכת הסבוכה מרובת הרבדים  מן הבחינה הרגשית, לא "עמד

 –כל גבר, אישה וילד  –שכל תושב באזורי הכפר שהומצאה לשם ביצוע ציד היהודים הבטיחה 

 למלא בתאטרון המוות הנורא הזה.כלשהו היה לו תפקיד 

מצא כי יהודים רבים שילמו תמורת מקלט, אבל העזרה שקיבלו תמורת  גרבובסקיפרופ'  .86

ליהודים מסיבות נאצלות יותר, נותני מקלט  עזרוש כמיכספם הייתה מועטה ודלה. שלא 
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תמורת תשלום לא פיתחו שום קשר עם בני חסותם היהודים ולא נוצרה כל "ברית של 

סולידריות" בין הצדדים. העוזרים תמורת תשלום, שלא כמו חסידי אומות העולם, סייעו 

יהודים פן. ליהודים במשך תקופות קצרות בדרך כלל, אם כי היו גם כמה מקרים יוצאי דו

שהשאירו חפצי ערך בידי נותני מקלט תמורת תשלום, מצאו את עצמם לעתים קרובות במצב 

מסוכן מאוד, כאשר החל מאבק בין הרגשת החובה, הפחד ותאוות הבצע. הסיכוי להשיג כסף 

קל היה פיתוי גדול מדי בעיני איכרים רבים. החמדנות גברה על שיקולים אחרים ויהודים 

 , נמסרו לידי המשטרה ואף גרוע מזה.גורשו לרחוב

, האנשים שגויסו מתוך הקהילה הפולנית וחוללו את הטרגדיה היהודית גרבובסקילפי פרופ'  .87

. היו ביניהם פושעים מקצועיים, באו מכל שדרות החברה ,במעורבותם הישירה או העקיפה

כך, בעלי מלאכה רגילים, בנים להורים  אבל לרובם הגדול לא היה רקע פלילי לפני המלחמה.

ממעמד הפועלים, החליטו לצוד יהודים כי זו הייתה פעילות רווחית ובטוחה למדי שלפחות 

 בחוגים מסוימים לא הודבקה לה סטיגמה חברתית.

תמונה כאמור אלה, ישנם עוד רבים אחרים המציירים חשובים מחקרים  השלושבדומה ל .88

לגבי היחסים בין הפולנים והיהודים בזמן  בהצהרה המשותפת שונה לחלוטין מן "העובדות"

 השואה.

לכן, יש חשיבות ציבורית בחשיפת המידע המבוקש, כדי שיהיה ניתן לקיים דיון ציבורי ולתקן  .89

 את הטעויות וההטעיות ב"עובדות" ההצהרה המשותפת.

 

וראש הממשלה ושר החוץ  1מו עליו המשיב נוסח החוק הפולני החדש שהסכי .ד

ובחופש  , בחופש המצפוןהשואה, בחופש הביטויוחקר עלול לפגוע בזכר 

 כלפי אזרחים ישראליםגם , ולהביא לנקיטת סנקציות האקדמי
 

הנ"ל, נותרו בו  חוק המכון לזיכרון לאומיבכאמור, גם לאחר הסרת הסעיפים הפליליים  .90

אה ובני ניצולי שונקיטת הליכים אזרחיים נגד שיאפשרו  2018התיקונים מינואר 

חוקרים, אנשי חינוך, סטודנטים, פוליטיקאים, עיתונאים, מדריכי תיירים משפחותיהם, 

, וברחבי העולםבמדינת ישראל בפולין, , , פולנים, ישראלים ואחריםההנצחהבאתרי  ועובדים

 .והחופש האקדמי , חופש המצפוןחופש הביטוי ם אתבגין מימוש

גבולות השיח האקדמי את ו היסטוריות" ההצהרה המשותפת הכוללת קביעת "עובדות .91

בהשארת הסנקציות האזרחיות נגד מי שיעסוק ב"השמצה" תמיכה הוהמותרים,  והציבורי

ראש שר החוץ וו 1של פולין והפולנים בזמן השואה, מהווה חריגה מסמכות של המשיב 

מעוגן הממשלה בנימין נתניהו, והתערבות בחופש האקדמי המוסדי והאישי במדינת ישראל, ה

חוק , ב1958 –בין היתר, בפסיקת בתי המשפט, בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 

 , ובהמלצות ארגון אונסק"ו. 2007-זכויות הסטודנט, תשס"ז

 אורי אבנרי נ' הכנסת 5239/11 "צבגלפסק דינו בתיק  30כב' השופט חנן מלצר בפסקה  .92

מבטיחים, בין היתר, חופש (, קבע כי ערכיה של מדינת ישראל "15.4.2015)פורסם בנבו, 

" )ראו אקדמי מלא ומקדמים מחקר ומצוינות, שהם ביסוד יתרונותיה האיכותיים של ישראל

ועד ארגון הסגל האקדמי הבכיר באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים נ'  5480/14"צ בגגם 
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גנז, "חופש יים ח(; וכן מאמרו של פרופ' 10.11.2016)פורסם בנבו,  המועצה להשכלה גבוהה

 (.415אקדמי", עיוני משפט, כרך יב )תשמ"ז( 

ניצולי שואה  פגיעה חריפה בחופש המצפון ובחופש הביטוי שלגם ההצהרה המשותפת מהווה  .93

ירים חוקרים, אנשי חינוך, סטודנטים, פוליטיקאים, עיתונאים, מדריכי תי ובני משפחותיהם

, שיצטרכו ל"יישר קו" ולעשות שקר בנפשם כדי לא להיות הנצחהבאתרי  ישראלים ועובדים

 . בבתי המשפט הפולנים חשופים לסנקציות

כל אדם בישראל נהנה מחופש המצפון... בהיותו אחד מעיקרי זה מכבר נקבע בפסיקה כי " .94

הבית, עמותה נ' מפקד נאמני הר  292/83בג"ץ ) "היסוד שמדינת ישראל מושתתת עליהם

יפים דבריו של כב' הנשיא (. 454( , בעמ' 18.5.1984)פורסם בנבו,  משטרת מרחב ירושלים

)פורסם בנבו,  זונשיין נ' הפרקליט הצבאי הראשי  7622/02 בבג"צ )בדימוס( הש' אהרון ברק

30.12.2002:) 

יה י. הוא נגזר מאופתחופש המצפון יונק חיותו מהכרזת העצמאו

רטי של המדינה. הוא מתבקש ממקומו המרכזי של כבוד האדם הדמוק

 בעמ' מנינג נ' שר המשפטים, 3261/93וחירותו במשפטנו )ראו בג"ץ 

(. התחשבות במצפונו של הסרבן מתבקשת גם מהכבוד לאישיותו 286

של האדם ומהצורך לאפשר לו לפתח אותה. היא נגזרת מגישה 

טר הדמוקרטי מבוסס על הומניסטית ומהערך בדבר סובלנות. "המש

סובלנות... זו סובלנות למעשי הזולת ולדעותיו... בחברה פלוראליסטית 

כשלנו הסובלנות היא הכוח המאחד אותנו והמאפשר לנו חיים 

 כהנא נ' הוועד המנהל של רשות השידור, 399/85משותפים" )בג"ץ 

קדישא גחש"א "קהילת  תחבר 294/91ע"א  :. ראו גם277-276 בעמ'

ראם מהנדסים  105/92; ע"א 481 בעמ' ,[8] שלים" נ' קסטנבאוםירו

הופמן  257/89; בג"ץ 210 בעמ' ,[9] עילית ית נצרתיקבלנים בע"מ נ' עיר

 (.  355 בעמ' ,[10] נ' הממונה על הכותל המערבי

א "רעלפסק דינו ב 10פסקה בא' ריבלין הש' יפים דבריו של כב' המשנה לנשיאה )בדימוס(  .95

, בעניין חשיבות חופש (12.11.2016)פורסם בנבו,  איתמר בן גביר נ' אמנון דנקנר 10520/03

 :הביטוי

זכות יסוד שהיא  -חירות הביטוי היא "ציפור נפשה" של הדמוקרטיה 

קול העם נ' שר הפנים,  75/53"צ בגעל בכל משטר דמוקרטי )-גם עקרון

משטרת  לוי נ' מפקד המחוזי הדרומי של  153/83בג"צ ; 871 פ"ד ז

חברת סטיישן פילם בע"מ  4804/94"צ בג; 398, 393( 2)ישראל, פ"ד לח

ברק ; א' 675, 661( 5)נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד נ

( 2הביטוי בישראל ובעיותיה" משפטים כז) "המסורת של חופש   

(. חופש הביטוי נמנה עם חירויות היסוד של האדם 223)תשנ"ז( 

בנדבך העליון של זכויות היסוד, שהרי, "בלא בישראל. ניצב הוא 

בג"צ דמוקרטיה אין חופש ביטוי, ובלי חופש ביטוי אין דמוקרטיה" )

(. 421( 1)יצחק לאור נ' המועצה לבקורת סרטים ומחזות, פ"ד מא  14/86

חופש הביטוי הינו "תנאי ויסוד לזכויות אדם אחרות, לרבות השם 
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(. חופש 874ת אבנרי הנ"ל, בעמ' הטוב, ולמשטר הדמוקרטי כולו" )פרש

יסוד: כבוד האדם -חוקעל עוד בטרם חקיקתו של -הביטוי נתפס כזכות

)פרשת קול העם הנ"ל(, והוא מהווה "חלק בלתי נפרד מהאתוס  וחירותו

ראם מהנדסים  105/92בע"א המשפטי שלנו" )דברי הנשיא ברק 

(. אלא 201, 189( 5)קבלנים בע"מ נ' עיריית נצרת עילית, פ"ד מז

שכאמור, כיום אין עוד חופש הביטוי בבחינת זכות יסוד שאינה כתובה 

אולפני הסרטה  243/62בבג"צ עלי ספר )כלשונו של הנשיא מ' לנדוי 

 (. מדובר בזכות חוקתית מוגנת.2415, 2407 בישראל בע"מ נ' גרי, פ"ד טז

בהצהרה המשותפת, ניתן  ללמוד  חופש האקדמיחקר השואה והל ות הגלומותעל הסכנ .96

 Changing Perspectives on Polish-Jewishשל פרופ' חוי דרייפוס, המאלף מספרה 

Relations during the Holocaust, Jerusalem, Yad Vashem 2012 , בו היא ביצעה

של תחום חקר השואה בנושא היחסים בין יהודים ופולנים בתקופת  תהיסטוריוגרפיסקירה 

במחקר של הערכה מחדש של  תלטבומלחמת העולם השנייה, קראה קריאת תיגר על מגמה 

פולנים ליהודים על בסיס חישובים מספריים חדשניים, והציעה קווים  שהעניקוהיקף הסיוע 

 ה.מנחים למחקר בעתיד של יחסי יהודים ופולנים בשוא

המחקר על יחסי יהודים ופולנים התחיל עוד בעיצומה של השואה, אך  לפי פרופ' דרייפוס, .97

מטבע הדברים הוא זכה להתייחסות מעמיקה ונרחבת רק בשנים שלאחר מכן. בפולין 

התמקדו החוקרים בסיוע שהושיטו ליהודים בשואה הן אנשים פרטיים, והן מוסדות 

ומת זאת,  מחוץ לפולין בחנו חוקרים דווקא היבטים לע. ובמחתרתהממשלה הפולנית בגולה 

אחרים: מעורבותם של הפולנים באסונם של היהודים נתפסה כמובנת מאליה, וגם חוקרים 

לדעת  – שעסקו בהצלת יהודים נטו להדגיש את התפקיד הפעיל של היהודים עצמם בהצלתם

ונים של התמונה פרופ' דרייפוס, החוקרים שנדרשו לנושא לא רק התמקדו בחלקים ש

המורכבת, אלא אף התבססו על מקורות שונים, הושפעו מהמציאות הפוליטית והלאומית 

והגיבו בעיקר למגמות מקומיות פנימיות ולא זה , השונה שבמסגרתה כתבו את חיבוריהם

 לזה.

חוקרים שפעלו : חלו התפתחויות חשובות במחקר בנושא 80-כי בשנות הטענה פרופ' דרייפוס  .98

מחוץ לפולין החלו לבחון בחינה ביקורתית את הנרטיב הפולני שייחס את העזרה שהושטה 

כך למשל, פורסמו מחקרים של ליהודים בשואה לכלל החברה הפולנית ולהנהגתה המובהקת. 

שערערו את גרסת הפולנים בדבר תמיכתה  ,ישראל גוטמן, שמואל קרקובסקי ודוד אנגל

על מחתרותיה  –פולין בגולה ביהודי פולין ואת הצגת החברה הפולנית  הגורפת של ממשלת

 כמי שעמדה לימין היהודים הנרדפים.  –ומנהיגיה הדתיים 

מפנה של ממש בחקר חלקם של הפולנים בהצלת היהודים וגם במעורבותם בפגיעה בהם, חל  .99

רייפוס ציינה פרופ' ד .80-בפולין באמצע שנות ה ק לאחר תחילת השינויים הפוליטייםר

כדוגמה את חיבורו של חוקר הספרות יאן בלונסקי "פולנים מסכנים מביטים בגטו" שפורסם 

לחשבון נפש נוקב של הפולנים וביקר את אדישותם לסבל היהודים.  הוא קראבו , 1987בשנת 

וכן את ספרו של יאן טומש גרוס "שכנים", בו הוא תיאר לפרטי פרטים את חלקם הממשי של 

זו הייתה הפעם הראשונה שבה נאלצה החברה הפולנית  –ם ברצח יהודי ידוובנה פולני
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ומוסדות המחקר בפולין להתמודד עם מחקר שטען בבירור כי הפולנים עצמם יזמו רצח של 

 .יהודים ועשו בשכניהם היהודים מעשי זוועה מעוררי חלחלה

זרח אירופה החלו עם נפילת הקומוניזם ופתיחת הארכיונים במלפי פרופ' דרייפוס,  .100

להופיע בפולין מחקרים רבים שעניינם לא רק בעזרה ליהודים אלא גם בפגיעה בהם והוקמו 

( הנ"ל, אך IPNבה כמה מרכזי מחקר חשובים. כך למשל, הוקם המכון לזיכרון לאומי )

פרסומיו נוטים להתמקד בפעולות הסיוע של החברה הפולנית ליהודים הנרדפים ולהדגיש 

ם עוסקים בדרך כלל בהיבטים אחרים של המציאות המורכבת בפולין של ימי אותן, ואינ

הפגיעה ביהודים. לעומת זאת, רבים מפרסומיו של המכון לחקר שואת יהודי  השואה, ובכללם

עוסקים בהיבטים  , כןפולין של המכון לפילוסופיה וסוציולוגיה באקדמיה הפולנית למדעים

פולנים, ובכללם העזרה ליהודים והפגיעה ון יהודים שונים של היחסים שנוצרו בשואה בי

  בהם.

ביחסים שנרקמו בין יהודים לפולנים בשואה ובסיוע שהגישו פרופ' דרייפוס, הדיון  לטענת .101

או לא ליהודים שכניהם הפולנים, הפך ברבות הימים לפולמוס מחקרי וציבורי רחב. אם 

בפולין ומחוצה לה, היום התמונה שונה ניכרו שני נרטיבים עיקריים שהתפתחו בתחילת הדרך 

לחלוטין. בפולמוס משתתפים חוקרים מרחבי העולם והם מאירים היבטים שונים של הסוגיה 

המורכבת ומציגים בצורה ביקורתית מעוררת הערכה פנים שונים שלה. עם זאת ועל אף 

השיח  כלל.התיעוד המרשים והמחקר הרב בנושא, נראה כי העיסוק בו עדיין לא מוצה כלל ו

בדבר חלקם של הפולנים בפגיעה ביהודים עודנו בראשיתו, ולמרות ריבוי המחקרים  יהמחקר

 בין יהודים לפולנים בימי השואה, עדיין יש בתחום זה סוגיות לא פתורות.העוסקים ביחסים 

פרופ' דרייפוס הציעה כמה קווים מנחים למחקר בעתיד של יחסי יהודים ופולנים בשואה,  .102

י על המחקר ההיסטורי להשתחרר ממרכזיות המושג "חסידי אומות העולם" וטענה כ

צמצום וגידור העיסוק ביחסי יהודים  –ומהשפעתו הניכרת על התפתחות השיח בנושא 

התנכלות ליהודים והפגיעה הופולנים להיבט הצלת היהודים. זאת בעוד, ההיבט ההפוך, של 

 בהם, כמעט נזנח. 

הגדרת "חסידי אומות העולם" במפעל שעל אף שי נובע מכך שלטענת פרופ' דרייפוס, הקו .103

הפכה להיות הבסיס העיקרי זו , היא הגדרה אתית ומוסרית במהותה, "יד ושם"ההנצחה של 

לדיון ההיסטורי. לדעת פרופ' דרייפוס, על ההיסטוריון העוסק ביחסי יהודים ופולנים 

, שאין בהן משום הערכה ערכית בתקופת השואה לפתח קטגוריות היסטוריות חדשות במהותן

או מוסרית של מעשי הפולנים בשואה, אשר יבחנו כיצד פעלו, לטוב ולרע, אזרחים יהודים 

 ולא יהודים כאחד לנוכח רדיפת היהודים במגוון ההתנהגויות האנושיות.

לאחר מלחמת העולם השנייה, עדיין העוסקים  עשרות שניםלפי פרופ' דרייפוס, גם בחלוף  .104

אזרחים פולנים ביהודים בשואה ועל  תושא מתקשים לעמוד נכון על אופייה של פגיעבחקר הנ

היקפה. חשיבותו של העיסוק המשולב בצדדים החיוביים והשליליים של היחסים בין 

היהודים לפולנים בשואה טמונה בחשיפתם של כל גוני האפור של יחסים אלו, גוונים שנוצרו 

ויה בפולין בימי המלחמה. המציאות הסבוכה של בראש ובראשונה בגלל מורכבות ההו

המלחמה והכיבוש מעלה שהחלוקה הפשטנית בין הצלה לפגיעה אינה מדויקת כלל וכלל, 

פנים, מגוונת -והדיכוטומיה של "מצילים" ו"מסגירים" אינה מביאה בחשבון מציאות רבת

 הרבה יותר. 
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לנים בימי המלחמה להביא לדעת פרופ' דרייפוס, על החוקר העוסק ביחסי יהודים ופו .105

אפוא בחשבון את קיומם בד בבד של סיוע ופגיעה, את מורכבות המעשים ואת פעולותיהם של 

יהודים גם יחד, ולהציב את המעשים הנחקרים בהקשר ההיסטורי המתבקש. כך -יהודים ולא

ל למשל, יש לבחון את העזרה שהושיטו ליהודים פרטים וארגונים שונים בתוך ההקשר של כל

יהודים )והיו -הפעולות שנקטו בפולין הכבושה, לרבות הסיוע שלהם למבקשי עזרה וסיוע לא

 גם רבים כאלה(. 

ההיסטורי את המחקר ההצהרה המשותפת שואפת להחזיר העותרים יטענו שהנה כי כן,  .106

ולטובת "מסקנות  80-על היחסים בין יהודים ופולנים בשואה, למצבו לפני שנות ה

לגרום . ההצהרה המשותפת עלולה ב"מקרה הטוב" ומוטות משמעיות-היסטוריות" חד

ישראלים בארכיונים בפולין חוקרים , להטלת מגבלות קשות על המחקר של ל"אפקט מצנן"

עד בנושא  המחקר לצמצוםלהביא עשה עם חוקרים פולנים, ולמשלהם ועל שיתוף הפעולה 

ות החופש האקדמי ויחזרו בהן בבישראל ובפולין שיבינו את חשי חדשותלהקמת ממשלות 

, ההצהרה המשותפת עלולה להביא לפוליטיזציה של ב"מקרה הרע" ;מההצהרה המשותפת

 ולא רציניים, בין אם כדי להימנע מסנקציות , מטעיםביצוע מחקרים מוטיםלחקר השואה, 

 מצד הממשלות בפולין ובישראל. למחקריםומלגות  מימוןובין אם כדי לקבל  אזרחיות

לנוכח המשמעות של ההצהרה המשותפת על חקר השואה, חופש הביטוי, חופש גם  לכן, .107

חשיפת המידע המבוקש, על מנת להמצפון והחופש האקדמי, ישנה חשיבות ציבורית עליונה 

 ביטולה. באפשרותוכן ה ותקפותה, במהימנותמעמיק דיון ציבורי  להתקייםיוכל ש

 

הממשלה מניעת שימוש לצורך הן החשיבות בחשיפת המידע המבוקש  .ה

 ההבנצורך הן ל, בהצהרה המשותפת להגברת הדיכוי הפוליטי בפוליןהפולנית 

 יםוחקר תהליך ההידרדרות של מדינות וחברות אנושיות לג'נוסייד אשר עשוי

מנגנוני וערעור לסייע במניעת ג'נוסייד נוסף ברחבי העולם, והן לצורך פירוק 

למנוע סיוע ישראלי נוסף לרצח עם, פשעים  יםאשר עשוי 1הטיוח אצל המשיב 

 נגד האנושות, פשעי מלחמה והפרות חמורות של זכויות אדם

 

דמוקרטיים -אנטיתהליכים ל קשוריםהנ"ל,  חוק המכון לזיכרון לאומינים של תיקוה .108

, המרחב הדמוקרטי בפולין 2015מאז נבחרה לשלטון מפלגת החוק והצדק, בשנת  :בפולין

, 18בית המחוקקיםהולך ונעלם, והמפלגה מרכזת בידיה את כל רשויות המדינה, ובכלל זה את 

המפלגה שמה דגש מיוחד על שינוי מערכת  .19העיתונותו , האוניברסיטאותבתי המשפט

 . 20תות והזיכרון ההיסטורי בפולין, לטובת זהות פולנית לאומנית ושוביניסטיהחינוך, התרב

, הינה כי העם הפולני היה קורבן של הנאצים "המתוקנת"הגרסה ההיסטורית  .109

דחיקה  באמצעות ,ומדגישה את ההתנגדות הפולנית, הקומוניסטים והשמאלנים, הסובייטים

                                                 
18 https://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/17/mass-protests-poland-against-new-media-laws/  
19 https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/71568  
20https://www.foreignaffairs.com/articles/hungary/2018-02-14/rewriting-history-eastern-europe ; 

https://news.artnet.com/market/cultural-workers-react-polish-cultural-policies-775244  

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/17/mass-protests-poland-against-new-media-laws/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/17/mass-protests-poland-against-new-media-laws/
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/71568
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/71568
https://www.foreignaffairs.com/articles/hungary/2018-02-14/rewriting-history-eastern-europe
https://news.artnet.com/market/cultural-workers-react-polish-cultural-policies-775244
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וארגונים פולנים , מנהיגים אזרחיםהיסטוריה של שיתוף הפעולה ומעורבות ה של לשוליים

 . 21בעיית האנטישמיות בפוליןו , גם במחיר של הכחשת השואהובפשעים בדיכוי

המאבק של ממשלת הימין בליברלים ובאקדמאים הפולנים, אשר מבקרים אותה , כך .110

בעיית האנטישמיות מבשואה ו עובדות היחסים בין יהודים ופולניםמ שאין להתעלם וסבורים

 ב"הכפשת האומה הפולנית"הימנית חלק בלתי נפרד ממאבק הממשלה ל הפך –

לאומית הינה -באופן אבסורדי, טענת הקונספירציה בין .לאומית" נגדה-ביןהוב"קונספירציה 

 אחת מיסודות האנטישמיות המודרנית.

הפנימי בפולין, ולבלום ההצהרה המשותפת, תאפשר לממשלת פולין להגביר את הדיכוי  .111

חקיקה . אם מדינת ישראל תומכת בדמוקרטיים שם-על הצעדים האנטי לאומית-ביקורת בין

ב"עובדות היסטוריות" תומכת ו השואה, בנושאהמגבילה את חופש הביטוי והחופש האקדמי 

ארה"ב או מדינות מערב אירופה יוכלו להתנגד האו"ם, האיחוד האירופאי, כיצד מטעות, 

 לכך?

ישראל מדינת תה יהי ,28.1.2018ביום באופן דומה להצהרה המשותפת עם ממשלת פולין,  .112

להצעה השערורייתית של הדיקטטורה ם "באוהמדינה המערבית היחידה שנתנה חסותה 

. 22לאומי על הג'נוסייד שהתרחש שם-הרואנדית לשינוי הקונצנזוס העובדתי והמשפטי הבין

נמחק זיכרון בני ההוטו המתונים שנרצחו בשל , מהנרטיב החדש שמבקשת רואנדה לעצב

תמיכתם בפשרה עם הטוטסי. לאחר שעברה ההחלטה, נשאה נועה פורמן, סגנית שגריר 

וטענה כי  ,צדיק את תמיכת מדינת ישראל בהצעההאשר  23ישראל באו"ם נאום נלהב במליאה

ם האפלים כלקח מהשואה, מדינת ישראל מבינה את האחריות הגלובלית לשקף את הפרקי

 בהיסטוריה האנושית.

בהצעה של רואנדה לשינוי ההיסטוריה יש השלכות מרחיקות לכת  1המשיב לתמיכת  .113

התמיכה הזו נותנת לגיטימציה לפול קגמה, הדיקטטור של רואנדה,  :בתוך רואנדה עצמה

קגמה פועל במרץ לשימור נשיאותו לכל להגביר את הדיכוי הפנימי הקשה שהוא מבצע שם. 

ייו באמצעות עריכת בחירות לא תקינות, מעקב מתמיד אחרי פעילי האופוזיציה ימי ח

שלילת  ;וההתאגדות ורדיפתם, עינויים, העלמת מתנגדיו ורציחתם, הגבלת חופש העיתונות

 חירויות האדם והאזרח ברואנדה, עלולה להביא להתפרצות נוספת של אלימות על רקע אתני.

, יש ובהצהרה המשותפת עם ממשלת פולין בהצעה של רואנדה 1המשיב לתמיכה של  .114

התמיכה פוגעת בהבנה של  –השלכות מרחיקות לכת על היכולת למנוע ג'נוסייד נוסף בעתיד 

תופעת הג'נוסייד כתוצר של תהליך מורכב ומתפתח אשר אם נזהה את סימניו, נוכל למנוע את 

 . זמן אמתאו לעצור את הג'נוסייד ב ההידרדרות מבעוד מועד

אך גם כיבוש הגרמני, לבראש ובראשונה השמדת היהודים בפולין הייתה קשורה , כאמור .115

ולנסיבות הספציפיות בפולין לפני מלחמת העולם השנייה יחסים בין הפולנים ליהודים ל

עליית הנאצים לשלטון בגרמניה האידיאולוגיה הנאצית, על רקע . ובמהלך הכיבוש הגרמני

 בסיוע פולניםגם  הגרמני של פולין, והפעולות שנקטו הגרמנים נגד היהודיםובהמשך הכיבוש 

                                                 
21 https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/02/27/polands-right-wing-government-is-rewriting-history-

with-itself-as-hero/?utm_term=.6eb608e9e81f  
22 https://www.10.tv/news/154140  
23 https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.5769423  

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/02/27/polands-right-wing-government-is-rewriting-history-with-itself-as-hero/?utm_term=.6eb608e9e81f
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/02/27/polands-right-wing-government-is-rewriting-history-with-itself-as-hero/?utm_term=.6eb608e9e81f
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/02/27/polands-right-wing-government-is-rewriting-history-with-itself-as-hero/?utm_term=.6eb608e9e81f
https://www.10.tv/news/154140
https://www.10.tv/news/154140
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.5769423
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.5769423
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. , או לפחות להעריך את התרחבותהבפוליןלצפות את השמדת היהודים  העולם היה יכול –

, עם פלישת הגרמנים למדינה יכול לצפות את השמדת יהודי הונגריההיה העולם  באופן דומה,

 את השמדת היהודים.או עצר א מנע כידוע, העולם שתק ול .1944במרץ 

תואמת , ובהצהרה המשותפת עם ממשלת פולין בהצעה של רואנדה 1המשיב תמיכה של ה .116

, מדינת ישראל, קציני צה"ל ואו בהעלמת עין מצד ובאישור, אשר 1המשיב  להתנהלות

מטעמים שונים סיוע צבאי למשטרים רצחניים ונותנים לשעבר, וסוחרי נשק ישראלים נתנו 

ודכאניים בביצוע פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה וג'נוסייד של עמים אחרים. כך גם, 

חוסם את ההכרה בג'נוסייד הארמני, כדי לשמר את היחסים המדיניים והצבאיים  1המשיב 

 עם טורקיה ואזרבייג'ן.

כדי להיות מסוגלים להמשיך לתמוך במשטרים דכאניים ורצחניים, מדינת  כאמור, .117

היו צריכים לעוות ולטייח את העובדות, וכך לטעון שלא צפו, לא ידעו, לא , 1ישראל והמשיב 

 שמעו ולא ראו את הזוועות המתרחשות שם, ולכן אין להם אחריות ישירה או עקיפה לפשעים.

הגיעו למעשה כמעט לכל  1בידיעת או אישור המשיב טחוניות הישראליות יהתעשיות הב .118

פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה והפרות  מקום ברחבי העולם שבו התרחשו רצח עם,

שרצחו ואנסו המונים  טונטון מקוטחמורות של זכויות אדם: מרובי עוזי לחברי מליצית ה

, ועד לנשק ואימונים למליציות בזמן 24בהאיטי בזמן הדיקטטורה של משפחת דובלייר

, 26בגואטמלה . מנשק, אימונים והדרכה בזמן הג'נוסייד25הדיקטטורה של מרקוס בפיליפינים

 .27ועד רובים ותחמושת בזמן הג'נוסייד ברואנדה

משרד נדרשו למנכ"ל  ,1.6.2016מכתב מפרקליט המדינה, מיום לפי בעניין רואנדה,  .119

שישה ימים של רצח עם כדי להורות על הקפאת הפעילות הביטחונית הישראלית  הביטחון

 :מלחמת האזרחיםפריצת ידיעות על  אליוהגיעו  12.4.1994-רק בברואנדה, זאת בנימוק כי 

 

מלחמת האזרחים )שהפכה בהמשך לרצח עם( החלה מדובר בטיעון תמוה ביותר, שכן  .120

מלכתחילה מדינת . RPF-עם פלישת ארגון המורדים של הטוטסי, ה ,1990 לאוקטובר 1-בכבר 

 ההוטו תכדי לסייע לממשלכמה שנים לפני רצח העם,  החלה בייצוא הביטחוני למדינהישראל 

  . נגד המורדים מהטוטסי הבמאבק

רצח העם ברואנדה, כמו במקרים אחרים, לא החל באופן ספונטני בוקר בהיר אחד, אלא  .121

לאומית ידעה -מדובר באירוע מתוכנן. היו תהליכים וסימני אזהרה רבים שהקהילה הבין

 .עליהם היטב, אך מטעמים שונים נכשלה מלפעול

                                                 
24https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/Dec14Apr15/F-2014-15828/DOC_0C05667946/C05667946.pdf ; 

https://www.nytimes.com/1986/02/05/world/once-more-duvalier-lets-loose-the-bogeyman.html  
25 https://www.amazon.com/Our-Image-Americas-Empire-Philippines/dp/0345328167  
26 https://electronicintifada.net/content/israels-shadowy-role-guatemalas-dirty-war/19286  
27  https://www.amnesty.org/download/Documents/172000/afr020141995en.pdf  

https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/Dec14Apr15/F-2014-15828/DOC_0C05667946/C05667946.pdf
https://www.nytimes.com/1986/02/05/world/once-more-duvalier-lets-loose-the-bogeyman.html
https://www.amazon.com/Our-Image-Americas-Empire-Philippines/dp/0345328167
https://www.amazon.com/Our-Image-Americas-Empire-Philippines/dp/0345328167
https://electronicintifada.net/content/israels-shadowy-role-guatemalas-dirty-war/19286
https://electronicintifada.net/content/israels-shadowy-role-guatemalas-dirty-war/19286
https://www.amnesty.org/download/Documents/172000/afr020141995en.pdf
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 התרחשוכשלוש וחצי שנים של מלחמת האזרחים ברואנדה, במשך כיצד ישנו תיעוד ברור  .122

רואנדה של בני שבט הטוטסי. אירועי הטבח רציחות ואירועי טבח ברחבי  באופן רציף

, 1992, אוגוסט 1992, מרץ 1991, פברואר 1991, ינואר 1990הגדולים התרחשו באוקטובר 

היה ברור כי מדובר בטבח . בכל אירוע טבח גדול 1994, ופברואר 1993, מרץ 1993ינואר 

שתוכנן בקפידה. בני שבט הטוטסי נטבחו ע"י מליציות הקשורות למפלגת השלטון ולמשטר 

ההוטו, לעיתים בסיוע ישיר בשטח מצד המשטרה והצבא, ותמיד בליווי הסתה חריפה 

 בתקשורת שהובלה ע"י פוליטיקאים בכירים במשטר. 

סבלו מטרור מתמיד מצד משטר ההוטו,  בין אירועי הטבח הגדולים, בני שבט הטוטסי .123

כוחות הביטחון והמליציות שלו, אשר רצחו, עצרו, עינו, אנסו ותקפו אותם. מיד לאחר 

, החלו לפעול ברואנדה "חוליות מוות" של משטר ההוטו, אשר פעלו על RPF-הפלישה של ה

 Zeroה "בסיס המודל של "חוליות המוות" באמריקה הלטינית. אחת המפורסמות בהן היית

Network אשר הייתה קשורה לצמרת משטר ההוטו ובפרט היו חברים בה קרובי המשפחה ,"

 .Juvénal Habyarimanaהנשיא של 

הידרדרות המצב בבורונדי,  1להדליק "נורה אדומה" למשיב  כהבמיוחד הייתה צרי .124

, נרצח במהלך Melchior Ndadayeנשיא בורונדי הנבחר משבט ההוטו,  – 1993באוקטובר 

ניסיון הפיכה של הטוטסי. לאחר מכן בוצע טבח בבני שבט הטוטסי ובמקביל הצבא שנשלט 

ידי הטוטסי ביצע פעולות נקמה זוועתיות בהוטו בבורונדי. רצח נשיא בורונדי חיזק את -על

 התפיסה בתוך רואנדה כי לא יהיה ניתן להגיע לשום הסכם פיוס ממשי עם הטוטסי.

נעשה  1981-1983שה מלחמת אזרחים רצחנית, כאשר בין השנים בגואטמלה התרח .125

ג'נוסייד של ממש באוכלוסייה הילידית. מאחר שממשל קרטר הטיל אמברגו נשק על 

, רובי עוזי וגליל נהפכו לנשקים המועדפים על כוחות הביטחון, 1977גואטמלה כבר בשנת 

ו ועינו אזרחים ואזרחיות. המליציות ו"חוליות המוות" שלהם, אשר רצחו, העלימו, אנס

 . 28אף הוקם מפעל לייצור תחמושת לרובי גליל ועוזי שם 80-בתחילת שנות ה

 1999. כך למשל, בשנת ע"י המשטר בגואטמלה מדובר היה ברצח שיטתי ומתוכנן היטב .126

גברים ונשים שנחטפו  180-נחשף מסמך פנימי של כוחות הביטחון בגואטמלה ובו רשימה של כ

של סודי . לפי דו"ח 29תמונות שלהם שכללה, 1985ועד למרץ  1983ין אוגוסט והועלמו, ב

 2,883-כנחטפו והועלמו  1985ועד לדצמבר  1983מחלקת המדינה האמריקאית, בין אוגוסט 

 .30איש

לגבי מכירות הנשק  בארכיון המדינה, 1המשיב  שנמצא בתיקמסמך רשמי להלן  .127

 :1982מרץ מ ,גואטמלהל

                                                 
28 https://www.csmonitor.com/1989/0227/oarms.html ; http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/638.pdf  
29 https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB15/index.html ; https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB15/dossier-

color.pdf  
30 https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB15/docs/doc08.pdf  

https://www.csmonitor.com/1989/0227/oarms.html
https://www.csmonitor.com/1989/0227/oarms.html
http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/638.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB15/index.html
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB15/index.html
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB15/dossier-color.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB15/dossier-color.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB15/docs/doc08.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB15/docs/doc08.pdf
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, את 12.12.1986, ביום Washington Post, בעיתון Glenn Frankelכך תיאר העיתונאי  .128

 :31המעורבות הישראלית בגואטמלה

When the Carter administration cut off military aid to the 

rightist regime of Guatemala because it refused to accept 

human rights requirements, Israel was one of several 

countries that filled the gap. Today Guatemalan troops wear 

Israeli uniforms, tote Israeli automatic rifles and conduct 

counterinsurgency operations learned from Israeli 

instructors. 

שגריר ישראל בגואטמלה, מר משה דיין )לא הרמטכ"ל(, אמר בראיון לעיתון  .129

Washington Post כי מדינת ישראל מוכנה למכור נשק לכל מי 23.1.198232, שפורסם ביום ,

 שרק רוצה לקנותו, אפילו לקובה.

בדומה למקרה של פולין, התמיכה הישראלית נועדה כדי לשכנע את המשטר בגואטמלה  .130

שגרירותו לירושלים. כך למשל, במברק ששלח סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית  להעביר את

אספקת הנשק לגואטמלה נשארת נטל , הוא כתב כי "25.6.1982, ביום 1אצל המשיב 

 :33" הסברתי. מוצדק לשאת בו רק אם נפיק רווח בעניין ירושלים

                                                 
31 https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1986/12/12/israeli-economy-depends-on-nations-role-as-arms-

exporter/2bc58146-54e7-4bd2-8c92-cb5a93ba28a3/?utm_term=.6f340bab93a0  
32 https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1982/01/23/guatemala-uses-us-civilian-copters-in-warfare/56da660d-f1ea-

4a88-ba21-d86df34383b3/?utm_term=.9906c8376311  
33 https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2018/20180904-115541.pdf  

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1986/12/12/israeli-economy-depends-on-nations-role-as-arms-exporter/2bc58146-54e7-4bd2-8c92-cb5a93ba28a3/?utm_term=.6f340bab93a0
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1986/12/12/israeli-economy-depends-on-nations-role-as-arms-exporter/2bc58146-54e7-4bd2-8c92-cb5a93ba28a3/?utm_term=.6f340bab93a0
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1986/12/12/israeli-economy-depends-on-nations-role-as-arms-exporter/2bc58146-54e7-4bd2-8c92-cb5a93ba28a3/?utm_term=.6f340bab93a0
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1982/01/23/guatemala-uses-us-civilian-copters-in-warfare/56da660d-f1ea-4a88-ba21-d86df34383b3/?utm_term=.9906c8376311
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1982/01/23/guatemala-uses-us-civilian-copters-in-warfare/56da660d-f1ea-4a88-ba21-d86df34383b3/?utm_term=.9906c8376311
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1982/01/23/guatemala-uses-us-civilian-copters-in-warfare/56da660d-f1ea-4a88-ba21-d86df34383b3/?utm_term=.9906c8376311
https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2018/20180904-115541.pdf
https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2018/20180904-115541.pdf
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שר כוחות מלחמת אזרחים רצחנית באל סלבדור, כאהתחוללה  80-כך גם, בשנות ה .131

עשו ביצעו פשעים נגד האנושות, והביטחון, המליציות ו"חוליות המוות" הקשורים אליהם 

ע"י  אלפיםעשרות . לפי דו"ח ועדת האמת של אל סלבדור, נרצחו ונפצעו 34שימוש ברובי עוזי

 . 35כוחות הביטחון, המליציות ו"חוליות המוות"

שורה של אירועי טבח שזיעזעו היו  , שכןבאל סלבדורידע היטב על המתרחש  1המשיב  .132

את העולם. בין היתר, פורסמו בהרחבה המקרה של אונס ורצח ארבע נזירות אמריקאיות 

 Elנשים, גברים, קשישים וילדים באזור הכפר  1,000, וכן אירוע הטבח במעל 198036בדצמבר 

Mozote 198137, בדצמבר . 

ר שבאותן השנים הוטלו מגבלות על ייצוא נשק מארה"ב לאל סלבדור בגלל מצב מאח .133

, זכויות האדם שם, הייצוא הביטחוני הישראלי היה משמעותי ביותר לדיכוי הרצחני. לכן

, נקודות הבהרה להתייחסות מול 17.8.1983-מחלקת המדינה האמריקאית שלחה ב

מכירות הנשק  בעניין, בירות אירופהוב שגרירי ארה"ב באמריקה הלטיניתלהעיתונות, 

 :38אל סלבדורלמישראל 

                                                 
34 

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR%2F1983%2F05%2F24&id=Ar0

0700&sk=B5FA7C92  
35 https://www.usip.org/sites/default/files/file/ElSalvador-Report.pdf  
36 https://www.thedailybeast.com/bringing-el-salvador-nun-killers-to-justice  
37https://www.nytimes.com/2018/05/26/world/americas/el-salvador-el-mazote-

massacre.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Famericas  
38 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/BARBIE%2C%20KLAUS%20%20%28DI%29%20%20VOL.%201_0065.pdf  

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR%2F1983%2F05%2F24&id=Ar00700&sk=B5FA7C92
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR%2F1983%2F05%2F24&id=Ar00700&sk=B5FA7C92
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR%2F1983%2F05%2F24&id=Ar00700&sk=B5FA7C92
https://www.usip.org/sites/default/files/file/ElSalvador-Report.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/file/ElSalvador-Report.pdf
https://www.thedailybeast.com/bringing-el-salvador-nun-killers-to-justice
https://www.thedailybeast.com/bringing-el-salvador-nun-killers-to-justice
https://www.nytimes.com/2018/05/26/world/americas/el-salvador-el-mazote-massacre.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Famericas
https://www.nytimes.com/2018/05/26/world/americas/el-salvador-el-mazote-massacre.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Famericas
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/BARBIE%2C%20KLAUS%20%20%28DI%29%20%20VOL.%201_0065.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/BARBIE%2C%20KLAUS%20%20%28DI%29%20%20VOL.%201_0065.pdf
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מתנהלת מלחמת אזרחים בדרום סודן, בין קבוצות אתניות ופוליטיות  15.12.2013מאז  .134

 22-יריבות, המהווה המשך למלחמת האזרחים העקובה מדם הקודמת שנמשכה במשך כ

אלפי  מאותד כה ישנם שנים, עד לעצמאות המדינה מסודן. כתוצאה מהמלחמה הנוכחית, ע

הרוגים, מיליוני פליטים, עקורים ואזרחים הסובלים מרעב. אין מחלוקת כי הצדדים 

הלוחמים, ובפרט ממשלת דרום סודן והמליציות הקשורות אליה, מעורבים בפשעי מלחמה, 

 פשעים נגד האנושות והפרות חמורות של זכויות אדם. 

ציות הקשורות אליה, פועלים בשיטה של כוחות הביטחון של ממשלת דרום סודן והמלי .135

"אדמה חרוכה", פושטים על כפרים של אזרחים המזוהים מבחינה פוליטית או אתנית עם 

האופוזיציה, מוציאים להורג את הגברים, אונסים את הנשים והילדות ואח"כ שורפים אותן 

 בעודן בחיים, וחוטפים את הילדים כדי שישמשו כחיילים.

ם חקירה בזמן שהלחימה נמשכת וחלות מגבלות על חופש התנועה של על אף הקושי בקיו .136

פורסמו שלושה דוחות חשובים, שסיכמו  2016ובתחילת שנת  2015צוותי החקירה, בסוף שנת 

את תמונת המצב כפי שהייתה ידועה דאז לגבי מלחמת האזרחים בדרום סודן: הדו"ח הסופי 

, דו"ח 39ודן של מועצת הביטחון באו"םשל פאנל המומחים של וועדת הסנקציות לדרום ס

UNMISS 4041, ודו"ח האיחוד האפריקאי. 

לאומיים, בעסקה שתווכה ע"י ראש השב"כ הדרום -על פי הדוחות של הארגונים הבין .137

 2013סודני, תוך עקיפת המנגנונים הפורמליים בדרום סודן לרכישת נשק, נרכשו בשנת 

 Mathiangלמיליציה של הממשלה, הקרויה "מישראל רובי גליל אייס, אשר נמסרו 

Anyoorה", והתאמנה בחווה הפרטית של הנשיא הדרום סודני. הרובים שימשו את המיליצי 

בבירה ג'ובה, טבח המסמל את פרוץ מלחמת האזרחים  2013לטבח בבני שבט הנואר בדצמבר 

 בדרום סודן.

                                                 
39 Final report of the Panel of Experts in accordance with paragraph 18 (d) of resolution 2206 (2015) (22 January 2016): 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/70 
 

40 The State of Human Rights in the Protracted Conflict in South Sudan (4 December 2015) Released on 21 January 2016: 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/UNMISS_HRD4December2015.pdf  

41 Final report of the African Union Commission of Inquiry on South Sudan: http://www.peaceau.org/en/article/final-report-of-

the-african-union-commission-of-inquiry-on-south-sudan#sthash.xDBzF7aS.dpuf 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/70
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/UNMISS_HRD4December2015.pdf
http://www.peaceau.org/en/article/final-report-of-the-african-union-commission-of-inquiry-on-south-sudan#sthash.xDBzF7aS.dpuf
http://www.peaceau.org/en/article/final-report-of-the-african-union-commission-of-inquiry-on-south-sudan#sthash.xDBzF7aS.dpuf
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מראש את הסיכון שהם הגורמים במשרדי החוץ והביטחון בישראל, היו אמורים לדעת  .138

לוקחים על עצמם באישור עסקה מפוקפקת של ייצוא רובים, בתיווך ראש השב"כ הדרום 

האם יש עובד אחד במשרדי החוץ  –סודני, שנועדו למיליציה שהתאמנה בחווה של הנשיא 

והביטחון שנשמע לו סביר כי נשיא של מדינה מזמין "בהזמנה פרטית" רובים למיליציה 

? האם לעובד אחד במשרדי החוץ והביטחון נשמע הגיוני ונורמלי שראש שב"כ "פרטית" שלו

 של מדינה מתאם בעצמו עסקה לרכישת רובים למיליציה?

, אלא זמן רב קודם לכן 2013לדצמבר  15-המשבר הפוליטי בדרום סודן לא התחיל ב .139

הכוח בידי  חלקים בממשל טענו כי הנשיא סלבה קייר פונה לכיוונים דיקטטוריים ומרכז את

", היה צריך להדליק Mathiang Anyoorעצם הגיוס וההכשרה של המליציה "; מקורביו

"נורות אדומות". במדינות מתוקנות לא נהוג שהנשיא מכשיר בחווה שלו מיליציה פרטית, 

לכל המאוחר, הגורמים ; ובכלל שיש לנשיא מיליציה מחוץ לכוחות הביטחון הפורמליים

יטורי ד"ר מועד פ – 23.7.2013 וני בישראל היו צריכים לדעת ביוםחהאחראים לייצוא הביט

 לאן הרוח נושבת.  – ,  מתפקיד סגן הנשיאמשבט הנואר ריק מצ'אר

לא למותר לציין כי בכל אותה העת, התקיים אמברגו נשק של האיחוד האירופאי על  .140

הרלוונטיים אצל  , אשר די היה בו כדי להבהיר לבעלי רישיון הייצוא והגורמים42דרום סודן

ומשרד הביטחון את הסיכון שלקחו על עצמם בהעברת הנשק המפוקפקת בתיווך  1המשיב 

 ראש השב"כ הדרום סודני.

מדינת ישראל, נמנעים מלגנות בפומבי את הפשעים שנעשו בסיוע ו 1עד היום, המשיב  .141

ישראלי במלחמת האזרחים בדרום סודן, בזמן מלחמת האזרחים ברואנדה )שקדמה 

 ליפינים, בגואטמלה, באל סלבדור ובעוד במקומות רבים אחרים.יג'נוסייד(, בהאיטי, בפל

לא קיים התייעצות עם הגורמים  1המשיב שככל שיתברר לאור המתואר, ברור כי  .142

המקצועיים הרלוונטיים, הרי שתתחזק ההצדקה הציבורית והמשפטית לביטול ההצהרה 

המשותפת, ולכן המידע המבוקש חשוב הן לצורך מניעת שימוש הממשלה הפולנית בה 

 להגברת הדיכוי הפוליטי בפולין, הן להבנת ולחקר תהליך ההידרדרות של מדינות וחברות

אנושיות לג'נוסייד אשר עשויים לסייע במניעת ג'נוסייד נוסף ברחבי העולם, והן לצורך פירוק 

למנוע סיוע ישראלי נוסף לרצח עם, פשעים  יםאשר עשוי 1מנגנוני הטיוח אצל המשיב וערעור 

 נגד האנושות, פשעי מלחמה והפרות חמורות של זכויות אדם.

וסוחרי נשק ישראלים  1המשיב  יםהסיוע שנותנ העותרים אינם משווים ביןשיודגש, שוב  .143

לפשעים חמורים ברחבי העולם, לבין עוזריהם של הנאצים, אלא טוענים כי לפוליטיזציה של 

, עלולות להיות לגבי שואת היהודים בפוליןוריות חקר השואה ולעיוות העובדות ההיסט

 .ואזרחעל זכויות אדם  בהווה ובעתידהשלכות 

 

  מיצוי הליכים .ו

 

 העתירה. תהגישו העותרים את בקשת המידע נשוא 2.7.2018ביום  .144

                                                 
42 https://www.sipri.org/sites/default/files/2016-03/CFSP_13.pdf  

https://www.sipri.org/sites/default/files/2016-03/CFSP_13.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2016-03/CFSP_13.pdf
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 כדלקמן: בנוסח ,נמסרה לעותרים החלטת המשיבים 14.11.2018ביום  .145

אנו מבקשים להפנותך לדבריו של ראש הממשלה ושר החוץ, מר בנימין  .1

, בנושא ההצהרה המשותפת בין ישראל לבין 27.6.2018נתניהו, מיום 

 פולין.

וסף בשל חשש לפגיעה ביחסי החוץ של משרד החוץ מנוע מלמסור מידע נ .2

( לחוק חופש המידע, 1)א()9מדינת ישראל בהתאם להוראת סעיף 

)להלן: החוק(. כמו כן, אין באפשרותנו למסור את המידע  1998-התשנ"ח

( לחוק בדבר מידע 1)ב()9המבוקש מן הטעמים שמפורטים בהוראות סעיף 

ות הציבורית או את אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרש

( לחוק בדבר מידע על אודות 3)ב()9יכולתה לבצע את תפקידיה; סעיף 

( לחוק 4)ב()9פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ לרשות; וסעיף 

שעניינו מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות 

ל דברים שנאמרו בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או ש

במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו 

 לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות  הקבועות בדין.

 6נ/ומסומנת  1החלטת המשיב מצ"ב 

 

 הטענות המשפטיות .ז

 

 חשיבות עיקרון הגילוי וחופש המידע

 

חופש המידע הינו כלי מרכזי לעיצוב התנהגות ראויה של הרשויות פי הפסיקה, -על .146

הציבוריות במדינה דמוקרטית. חופש המידע מאפשר ביקורת ופיקוח של הציבור על הרשויות, 

מגביר את אמון הציבור ברשויות המדינה ומחזק את שלטון החוק. חופש המידע מבטיח את 

אור השמש המחטא". חופש המידע מסייע שקיפות פעולות רשויות השלטון ואת העמדתן "ב

 לקיום ערכים חברתיים ולהגנה על זכויות אדם. 

פסיקת ביהמ"ש העליון הנכבד עמדה זה מכבר על חשיבות חופש המידע ועל עיקרון  .147

משרד  -מדינת ישראל 6013/04עע"מ  והגילוי של המידע המצוי בידי רשויות המדינה )רא

המועצה  9135/03 (; עע"מ2.1.06, )פורסם בנבו בע"מ התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית

 ((.19.1.06, )פורסם בנבו להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ

חוק חופש המידע עיגן את הזכות לקבלת מידע. מדובר בחוק שהינו הכרחי לקיום  .148

 הדמוקרטיה במדינת ישראל, אשר הצטרף לשורה של חוקים שנחקקו במדינות רבות בעולם.

 יפים דבריו של כב' הנשיא )בדימוס( הש' א. ברק בנוגע לתכליתו של החוק:

מהי איפוא, תכליתו של חוק חופש המידע? נראה לי, כי תכליתו הינה 

מנת לקיים ולקדם את הדמוקרטיה ובגדריה מתן -ליתן מידע לפרט על

מידע לציבור שיאפשר בחירה מושכלת, אשר... תביא לפיקוח ובקרה על 
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יבורית. תכלית החוק היא להגן על חופש הביטוי, מתוך הכרה, הרשות הצ

 כי הידע שבידי הרשות הציבורית מוחזק על ידה כנאמן הציבור כולו.

 (95, קריית המשפט ג' )תשס"ג( חופש המידע ובית המשפט)א. ברק, 

 

 סוגיית נטל השכנוע

 

דעתם ל יםהמשיבים דחו את בקשת העותרים לפי חוק חופש המידע, מהטעם שחל .149

. נטל השכנוע בהתקיים לחוק (4)ב()9-ו (3)ב()9(, 1)ב()9, (1)א()9 עים בסעיפיםהקבו יםהסייג

 2630)ה"ח חוק ההדבר עולה מדברי ההסבר להצעת מוטל על כתפי המשיבים.  טעמים אלה

 (:408, בעמ' 397תשנ"ז עמ' 

אולם מאחר שהרשות שאלת נטל ההוכחה אינה כלולה בהוראות החוק, 

הציבורית היא הטוענת לקיומם של טעמים המונעים את מסירת המידע, 

 הרי שנטל ההוכחה בעניין זה מוטל עליה.

 

  ( לחוק חופש המידע1)א()9טענת המשיבים בדבר התקיימות הסייג לפי ס' 

 

 בעלמא ובאופן כללי בלבד.  לפגיעה ביחסי החוץ,המשיבים העלו טענה  .150

( 1)א()9סעיף בפעילות ליבה ביחסי החוץ שחל עליה הסייג בהמידע המבוקש כלל אינו נוגע  .151

הוצאת עיתון  2975/15מ "עעארז בתיק -לחוק, כפי שפורשה בפסק דינה של כב' הש' דפנה ברק

 (: 44-ו 32, 31, 29, 26()פסקאות 6.6.2016)פורסם בנבו,  'הארץ' נ' משרד החוץ

כדי לחסות מידע הקשור ליחסי החוץ יש להצביע על "חשש" לפגיעה 

ביחסי החוץ, ובעניין זה כבר נקבע כי אין די בכל חשש, היינו באפשרות 

רחוקה, אלא רק בחשש בעל משקל הנאמד בהתאם לעוצמתו של הסיכון 

הסתברות התממשותו... ההכרה בפטור או חסינות מגילוי מידע ול

שעלול לפגוע ביחסי החוץ של המדינה היא סטנדרט מקובל בחקיקה 

בתחום זה, אלא שניתן להתרשם כי המצבים שבהם הוחל פטור זה היו 

מידע סודי שהתקבל ממדינה זרה,  –מצבים "גרעיניים" של יחסי חוץ 

סודיים ועוד. מכל מקום, הפטור אינו  עסקאות עם גורמי חוץ, קשרים

מתפרש ככזה שמחריג תחומים דיפלומטיים שלמים מגדר תחולתם של 

דיני חופש המידע, להבדיל מעניינים קונקרטיים... אני סבורה כי 

הניסיון המצטבר מעלה כי חריג יחסי החוץ מוחל בעיקרו של דבר 

מוחל פעמים  במצבים הנמצאים בליבת התחום של יחסי החוץ. כך, הוא

רבות על מידע הנוגע לשיתוף פעולה עם ממשלות זרות בנושאים 

חריג יחסי החוץ הוחל לא רק בקשר למידע .. מודיעיניים או ביטחוניים.

ביטחוני, אלא גם במקרים אחרים שבהם התבקש גילויו של מידע 

נקודת המוצא להכרעה במקרה זה צריכה .. שהתקבל ממדינה זרה.

בקשה לגילוי מידע לגופה, ללא "חסינות" מוקדמת להיות בחינת כל 

לעניין שנטען לגביו כי הוא קשור ביחסי חוץ, אם כי תוך נקיטת גישה 

זהירה במקרים שבהם מועלית טענה קונקרטית של הגנה על יחסי חוץ. 
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הפתרון למניעת אפקט מצנן אינו קביעת כלל גורף האוסר על גילוי מידע. 

-ע נקודת מוצא של גילוי. כפי שצוין, עלביקש לקבו חוק חופש המידע

מנת להגשים את תכליתו על הרשות לבחון האם במקרה הקונקרטי 

טמון חשש ממשי לפגיעה ביחסי החוץ של המדינה )ראו והשוו: עניין 

(. 128-127; עניין פריד, בעמ' 246-245המועצה להשכלה גבוהה, בעמ' 

ב שלא לגלות את המידע ידי הרשות טעם טו-ויודגש, כל עוד לא הוצג על

המבוקש, להוציא חששות בעלי אופי כללי, הטעם העומד ביסוד הבקשה 

 .לגילוי המידע אינו חשוב כשלעצמו

 שם:  45בפסקה  ארז-כב' הש' דפנה ברקבמיוחד יפים לעניינו, דבריה של  .152

נציגיה של מדינת ישראל בחו"ל הם משרתי ציבור. פעילותם אמורה 

ציבורית ולדיון ציבורי. אכן, לעתים מעטה כזה להיות כפופה לביקורת 

של סודיות מובטחת מראש עשוי להיות נוח. אולם, הוא גם עלול לכסות 

והדברים נאמרים במישור העקרוני בלבד, וללא כל רמז או אחיזה  –

על עניינים שראויים לביקורת  –בעובדותיו של המקרה שבפנינו 

חופש המידע הוא חשיפת  ציבורית. אחד השימושים האפשריים בדיני

מפגשיהם של אנשי השלטון עם גורמים פרטיים, מפגשים שעשויים 

לצפון ברכה וסיוע, אך עלולים לפעמים גם לחשוף ניגודי אינטרסים או 

 ."שיקולים שאינם ממין העניין

 

 לחוק חופש המידע (4)ב()9בדבר התקיימות הסייג לפי ס' המשיבים  טענת 

 

ולחקר השואה, שהיו בקשר עם  םת החוקרים והמוסדות האקדמייהעותרים יטענו כי זהו .153

בבקשה נשואת העתירה  – ( לחוק4)ב()9מידע שחל עליו הסייג בסעיף בעניין, אינה  1המשיב 

 לא נתבקשו חוות דעת שהם הכינו או את תוכן הדיונים עימם.

(, הרי שהמשיבים 4)ב()9מדובר במידע המנוי בסייג בס' שאף אם נניח  יטענו כי העותרים .154

המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון  9135/03לא פעלו בהתאם להלכה שנקבעה בעע"מ 

(, לפיה, הרשות אינה יכולה לסרב למסור מידע רק על סמך 19.1.06)פורסם בנבו,  הארץ

יביות שלהם, אלא יש להפעיל האינטרס הציבורי הכללי של שמירה על כנות הדיונים והאפקט

שיקול דעת בכל מקרה ומקרה, בהתחשב בנתונים ובנסיבות, ובין היתר יש להביא בחשבון את 

 . חוק חופש המידעל 10סעיף הנסיבות המנויות ב

משרד  -מדינת ישראל  3300/11מ "עעההלכה חודדה בפסק דינו של כב' הש' י. עמית ב .155

"הרשות אינה (, לפיו: 5.9.12)פורסם בנבו,  הזכות לנועמרכז לשמירה על  -הביטחון נ' גישה 

יכולה לסרב למסירת המידע שנתבקש תוך הישענות בלעדית על האינטרס הציבורי הכללי 

הקיים בשמירה על כנות הדיונים ועל האפקטיביות שלהם. סירוב כזה הופך בפועל את 

יגים מוחלטים שאינם , לסיחוק חופש המידעל (4)ב()9סעיף הסייגים, דוגמת הסייג שב

מאפשרים הפעלת שיקול דעת בכל מקרה נתון והדבר אינו מתיישב עם לשונם של ההסדרים 

הסטטוטוריים שנסקרו וחשוב מכך, הדבר אינו מתיישב עם התכלית הכללית שביסוד 
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הסדרים אלה החותרים להגשים את עקרון חופש המידע בכל הנוגע לפעילותן של רשויות 

 לפסק דינו(. 15 )פסקהציבוריות" 

לחוק משקף הכרה של  (4)ב()9סעיף הסייג המעוגן בהנ"ל,  3300/11מ "עעלפי פסה"ד ב .156

בו להתבטא המחוקק בכך שחשיפת תוכנו של דיון פנימי, עלולה להכביד על המשתתפים 

ת ובחופשיות, ללא משוא פנים וללא מורא בעניינים הטעונים החלטה. החשש של בפתיחו

כי השיח והשיג ביניהם עשוי להיחשף עלול להניא אותם מלהעלות רעיונות  חברי פורום פנימי

לשבש את התפקוד התקין של ומלבחון דרכי פעולה אלטרנטיביות, וכפועל יוצא, עלול גם "

 (.17)פסקה  "הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה

אין יסוד להניח : מתקיימתכלל אינה  (4)ב()9סעיף הסייג המעוגן בבענייננו, התכלית של  .157

המידע לגבי זהות החוקרים והמוסדות מראש כי  יםסבור וצוות עובדיו היו 1כי המשיב מס' 

האקדמיים ולחקר השואה, שהיו מעורבים בהכנת ההצהרה המשותפת, יהיו מוסתרים 

מדובר בנושא המצוי בלב מחלוקת היסטורית, ציבורית, משפטית בפרט כאשר מהציבור. 

, או כי נחתם הסכם סודיותש ע"י המשיביםגם לא נטען  .ובכלל במדינת ישראל ופוליטית

 .1החוקרים והמוסדות האקדמיים ולחקר השואה הם עובדים של המשיב 

 

  ( לחוק חופש המידע1()ב)9טענת המשיבים בדבר התקיימות הסייג לפי ס' 

 

המשיב המשיבים העלו טענה כי גילוי המידע המבוקש עלול לשבש את התפקוד התקין של  .158

 , בעלמא ובאופן כללי בלבד. ולבצע את תפקידיו או את יכולת 1

מדינת ישראל הנהלת בתי המשפט נ' עיתון דה מרקר עיתון הארץ  3908/11מ "עעפי -על .159

רק שיבוש קשה, רציני וחמור אשר חוק (, על רקע תכליתו של ה22.9.2014)פורסם בנבו,   בע"מ

. יפים דבריו של כב' המשנה הסתברות התרחשותו היא ודאות קרובה, מאפשר מניעת מידע

 התחבורה משרד 6013/04בעע"מ לפסה"ד  22לנשיאה )בדימוס( הש' אלעזר ריבלין בפסקה 

יבורית לשונה רחבה וכוללנית. ההוראה מתירה לרשות הצ –( 1)ב()9הוראת סעיף : "הנ"ל

שלא למסור מידע "אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את 

יכולתה לבצע את תפקידיה". בצדק נאמר על הוראה זו, כי היא פותחת שער לשיבושה של 

התנועה לחופש המידע ואח' נ' משרד  1245/12מ "עע, עוד)ראו  "הזכות לקבלת מידע עצמה

 ((.23.8.2012)פורסם בנבו,  החינוך

 

  ( לחוק חופש המידע3()ב)9טענת המשיבים בדבר התקיימות הסייג לפי ס' 

 

מידע אודות ב אסור מאחר שמדוברטענה כי גילוי המידע המבוקש סתם המשיבים העלו  .160

 .פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ לרשות

ומתן עם חוקרים ומוסדות  העותרים לא ביקשו לקבל פרטים על תוכן המשאשוב,  .161

 בעניין, אלא רק לדעת את זהותם. אקדמיים ולחקר השואה
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לחוק חופש המידע,  13לא טענו כי פעלו בהתאם למנגנון הקבוע בהוראת ס' גם המשיבים  .162

כדי לקבל את עמדתם בנדון. די בכך  מוסדות אקדמיים ולחקר השואהלחוקרים ולולא פנו 

 ( לחוק חופש המידע.3)ב()9על הסייג הקבוע בסעיף  יםכדי לדחות את הישענות המשיב

התייחס פרופ' זאב , 2000 –תש"ס ", זכות הציבור לדעת באור חוק חופש המידעבספרו, " .163

הסמכת הרשות שלא לגלות מידע על אודות "(: 200)עמ'  ( לחוק3)ב()9סגל, לפרשנות סעיף 

ת מוצדקת מן הטעם, שגילוי ומתן עם אדם או עם גוף שמחוץ לרשות יכולה להיו-פרטי משא

ומתן יכול להכשילו ולפגוע בכוח המיקוח של הרשות הציבורית. -מידע על אודות פרטי משא

עם זאת חייבת ההסכמה להתפרש באור חשיבות העניין הציבורי שבגילוי המידע. לעיתים 

 פני הטעם שבאי גילוי המידע. זאת כדי למנוע "מעשה עשוי",-ראוי שיגבר עניין זה על

ומתן, שרק בהם יש כדי -חשיפת פרטי משא שיכול לפגוע באופן מהותי בתקנת הציבור.

להבהיר, לא אחת, את תוכנו של הסכם, שהרשות הציבורית מבקשת להתחייב בו, יכולה 

 ."ואף למנוע פגיעה באינטרס הציבורי -להיות מוצדקת בהקשרים שונים

קבוצת עמק איילון ס.כ.  61714-02-15ם( -)י בעת"מ דינו של כב' הש' דוד חשיןבפסק  .164

, פירש את הסייג הקבוע בסעיף (15.11.2015, פורסם בנבו)בע"מ נ' משרד התחבורה ואח' 

 ( לחוק:3)ב()9

 כל משמעו(, 3()ב)9 בסעיף כאמור", ומתן משא" לפיה, העותרת פרשנות

 או הסעיף לשון עם מתיישב אינו, הרשות עם האזרח של ודברים דין

 הנוגע מידע על דובר בפסיקה. בפסיקה שנדונו הרלוונטיים המקרים

 את למנוע היא הסעיף מטרת כי ונקבע, התקשרות לפני ומתן למשא

 עלול ואשר, הפרטי במתקשר או ברשות לפגוע שעלול מידע" של חשיפתו

 השקעות ב"זא ליברמן 679-08'( חי) מ"עת" ההתקשרות את להכשיל

 מ"עת – להלן( )5.5.09[ )בנבו פורסם] המשפטית הלשכה' נ מ"בע

' נ א.ב.א – אבות בית איגוד 344/01( ם-י) מ"עת; 29 פסקה(, ליברמן

 מ"עת – להלן( )ב"תשס) מינהליים, מ"פ[ בנבו פורסם, ]ישראל מדינת

 תוצר, עצמן ההתקשרויות כי יצוין(. (2002) 89-90' עמ(, אבות בית איגוד

 חושף הרשות עם בהתקשרות"... שכן, חסויות אינן, ומתן משא אותו

 גם האמור(. 26 פסקה, ליברמן מ"עת..." )הציבור לעין הפרטי הגוף עצמו

 היא הסעיף מטרת לפיה, טמיר ד"עו של דעתו בחוות גם ביטוי לידי בא

 והדין, שלישיים לצדדים הרשות בין החוזית ההתקשרות חופש על להגן

 מכח חסוי הדיון סיכום לפיה, העותרת פרשנות את לקבל אין משכך. עמו

 .המידע חופש בחוק( 3()ב)9 סעיף תת

יהיה בחשיפת המידע כדי ש ואת הדברים ומצאהם שקלו כי בעניינו, המשיבים לא טענו  .165

 .ציבוריהעניין שקלו את השכלל או , 1המשיב  לפגוע בכושר המיקוח של

 

 )ד( לחוק חופש המידע17שיש לבצע והוראת ס'  האיזונים
 

 ומד בסתירה להוראות חוק חופש המידע. , עהמשיבים של גורףה הסירוב .166
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מ "עעלפסק דינה של כב' הש' עדנה ארבל ב 22פסקה בלחוק,  10סעיף הוראת ל בהתאם .167

השיקול המרכזי שצריך להנחות את הרשות ש היא קבעהעיתון דה מרקר הנ"ל,  3908/11

לחוק הוא העניין הציבורי בגילוי  )ב(9סעיף בהחלטתה האם להימנע ממסירת מידע לפי 

המידע. לצד זאת יילקחו בחשבון, בין היתר, האינטרס שבשקיפות פעולות הרשות לעיני 

בית וראויה הציבור על מנת שיהא בידו לקיים דיון מושכל ולאפשר ביקורת ציבורית אפקטי

ו, בהחלטת נבעניינ – על הרשות, עניינו האישי של מבקש המידע במידע, וזכות הציבור לדעת

  על ידיהם.אלה  זוניםיבוצעו אנבחנו והמשיבים נשואת העתירה אין אזכור כלשהו לכך ש

לחוק חופש המידע מטיל למעשה חובה על המשיבים שלא לסרב סירוב מוחלט  11 עיףס .168

סירת מידע. זאת כל עוד ניתן להיענות לבקשה באופן חלקי, או תוך קביעת וגורף לבקשה למ

תנאים המתחייבים לפי העניין. עוד נקבע כי על המשיבים להראות ולנמק כי מניעת העיון 

לפס"ד בעע"מ  31את פסקה  מוצדקת בנוגע לכל פרט שהושמט ו/או שונה. בעניין זה, ראו

 :)הדגשה א.מ( הנ"ל משרד התחבורה 6013/04

, אין לקבל את גישתה הגורפת של המערערתהיא, אפוא, כי מסקנתי 

לפיה בכל הנוגע לדו"חות של ביקורת פנים, החיסיון הוא הכלל וגילוי 

דופן. מאידך -המידע הוא, לכל היותר, חריג השמור למקרים יוצאי

גיסא, גם גישתו של בית המשפט המחוזי עלולה להתפרש כמרחיבה 

-אין לקבוע חובת גילוי כללית בלתיהמידה את חופש המידע. -על-יתר

מבוקרת, אך גם אין לקבוע, בשום פנים, חיסיון גורף. על המערערת 

לשקול תמיד גילוי מלא או חלקי של המידע, ועליה הנטל להראות כי 

ככל שאינטרס הציבור  מניעת העיון, בכל מקרה ומקרה, מוצדקת היא.

וק משכנע יותר במידע בולט יותר, כך נדרשת המערערת להעמיד נימ

לסמן ב"עפרון כחול" את לחיסויו. מקום בו הדבר אפשרי, על הרשות 

, ולפרסם את היתר. אמצעים חשובים החלקים שלא ניתן לגלותם

  בהקשר זה, שיש לשקלם, הם פרסום תמצית ממצה והשמטת שמות.

ברשותם, בשל החשיבות הציבורית  המידע המבוקש נמצאמאחר שהמשיבים מודים כי  .169

 ולהכריע לגופו.  בוכב' ביהמ"ש מתבקש לעיין  ,העצומה

(, 1)א()9הסייגים בסעיפים באופן גורף  מיםמתקיי אף אם ביהמ"ש הנכבד יחליט כי .170

בשל העניין הציבורי העצום בגילוי המידע, ביהמ"ש הרי ש, ( לחוק4)ב()9-( ו3)ב()9(, 1)ב()9

בעניין זה, יפים )ד( לחוק חופש המידע )17ו לפי ס' ימוש בסמכותהנכבד מתבקש לעשות ש

התנועה לחופש  8510/08ם( -מ )י"עתבלפסק דינו  13דבריו של כב' הש' מ. סובל בפסקה 

 ((.13.4.13)פורסם בנבו,  המידע נ' מנהל מקרקעי ישראל

 פרופ' יאיר אורון ואח' נ' ראש אגף 4928/15 מהלכה שנקבעה בתיק עע"בהתאם ל .171

ביהמ"ש כב' (, בכל מקרה צריך 10.11.2016)ניתן ביום הפיקוח על הייצוא הביטחוני ואח' 

)א( 9הסמכות להורות על מסירת מידע שגילויו נאסר בסעיף לבחון את האינטרס הציבורי: "

תבחן לגופה השאלה אם בנסיבות העניין  שבכל מקרהתוך  תופעל באופן זהיר ומצומצם,

"האינטרס הציבורי בגילוי המידע עוצמתי במידה העולה על החשש לפגיעה באחד 

 לפסה"ד()הדגשה א.מ(. 8)סעיף  ")א(9האינטרסים המנויים בסעיף 
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אמנם קיימות בפסיקה גישות שונות, לגבי רוחב שיקול הדעת המוקנה לכב' ביהמ"ש  .172

רביב דרוקר ואח'  7678/16דינו של כב' הש' מ. מזוז בתיק עע"מ  פסק ראו) )ד( לחוק17 בסעיף

דינה  (; פסק7.8.2017)מיום  נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה

מ "עעפסק דינה של כב' הש' ע. ארבל בתיק  ;ל"הנ 3908/11מ "עעשל כב' הש' ע. ארבל בתיק 

(; פסק 19.5.09, )פורסם בנבו התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות הממשלתיות 9341/05

רשות  -התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל  11120/08דינה של כב' הש' ע. ארבל בעע"מ 

כב' הש' י. עמית בתיק עע"מ (; ופסק דינו של 17.11.10, )פורסם בנבו ההגבלים העיסקיים

 האינטרס הציבורי בגילוי המידע, ברור כי בנסיבות העניין העותרים, אך לדעת (הנ"ל 3300/11

עוצמתי במידה העולה על החשש לפגיעה באחד האינטרסים המנויים )שפורט לעיל בהרחבה(, 

 ( לחוק.4)ב()9-( ו3)ב()9(, 1)ב()9(, 1)א()9בסעיפים 

להורות למשיבים כמבוקש בעתירה זו מתבקש לאור כל האמור לעיל, ביהמ"ש הנכבד  .173

 .ושכ"ט עו"ד יםשל העותרמשפט הולחייבם בהוצאות 

                                 
 איתי מק, עו"ד                       

 23מס'  העותר                       

  ותים/העותרוב"כ            

 1-22 מס'  
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כדלקמן:

1. הנני העותר/ת בעת"מ .
2. תצהירי זה ניתן לתמיכה בעתירה ולאימות האמור בה.
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עליה בפניי.
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יום שני 2 יולי 2018

לכבוד
מר אריה זיני

הממונה על יישום חוק חופש המידע
משרד החוץ

טל' 02-5303004 פקס 02-5304039

שלום רב,

הנדון� בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת מידע בנוגע לאישור נוסח ההצהרה
המשותפת עם ממשלת פוליו מיום 2018*6<27

1. בקשה זו מוגשת בשם פעילות ופעילי זכויות האדם רעיה רותם, רם כהן, תמר להן, ורדה חלד,
רוני סגולי, עירית הלביא, ד"ר ניב גורדון, קלאודיו קוגון, גלעד ליברמן, גיא בוטביה, שאול

צ'ריקובר, עופר ניימן וד"ר חנה ספרן (מצ"ב ייפוי כוח) ובשמי.
2. ביום 27.6.2018 הקריא ראש הממשלה ושר החוץ, בנימין נתניהו, הצהרה משותפת עם ממשלת

פולין1.
2, פרופ' יהודה באואר, חתן פרס ישראל ומבכירי חוקרי השואה, 3. בראיון לרון נשיאל ב"כאן ב"
הגדיר את ההצהרה "בגידה". לדבריו, ישראל קיבלה את הנרטיב הפולני ו"נתנה לו גושפנקה",
. באואר העריך כי גם אחרי ביטול הסעיף הפלילי בחוק אף כי הוא ''סיפור שקרי לגמרי"
הפולני האוסר לייחס לעם הפולני אחריות לפשעי השואה, פולין תשתמש בחוק האזרחי כדי
לרדוף חוקרים פולנים. באואר סיכם "הפולנים הונו אותנו, סובבו אותנו על האצבע ואנחנו
הסכמנו לזה, כי למדינת ישראל יותר חשובים היחסים הכלכליים-ביטחוניים-פוליטיים עם

פולין מאשר עסק קטן כזה, כמו השואה".
4. נוסח ההצהרה גובש במחשכים בהובלת פרופ' יעקב נגל וד"ר יוסף צ'חנובר, כולל לפי
הפרסומים בפגישה שהתקיימה בבסיס של המוסד3. זאת אף שראוי להחליט על הצהרות

היסטוריות מסוג זה רק לאחר דיון מעמיק עם מומחים לנושא והציבור.
5. על פני הדברים, נראה כי ההצהרה גובשה במחטף ומבלי לקיים התייעצות רצינית עם אנשי

המקצוע הרלוונטיים. לאור האמור לעיל, נבקשכם להעביר לנו את המידע להלן:
א. פרטי חוקרי/ות השואה שאישרו את נוסח ההצהרה הסופי שפורסם.

ב. פרטי חוקרי/ות השואה שליוו את הכנת נוסח ההצהרה (להבדיל מסעיף א' העוסק באישור
נוסח ההצהרה הסופי).

/\80-/^/^^//:5ק0ו1 י 311̂נ1£1}/6ו1/1ו. 1270618)מ0013 }וו6/ץ5/6^6ח/5^ת6וז
2 ̂//:105}ו1 / /̂ ̂\£ח/2.00.11}3316ו1.̂/ 05/1.6222280ו0111ק/5
3 5/166766/\ו\6ח//\}.10.?*\/^//:05}}ו1



ג. פרטי חוקרי/ות השואה שמשרד החוץ או גורם אחר פנה אליהם/ן כדי לקבל את עמדתם/ן
על נוסח ההצהרה.

ד. פרטי מוסדות אקדמיים ולחקר השואה שמשרד החוץ או גורם אחר פנה אליהם כדי לקבל
את עמדתם על נוסח ההצהרה.

6. נודה לטיפולך המהיר והמסור.

בכבוד רב,
איתי מק, עו"ד
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דברי ראו'* הממשלה נתניהו על החוק הפולני
מאת: משרד ראש הממשלה

ממשלה: הממשלה ה- 34, בנימין נתניהו

תאריך פרסום: 27.06.2018
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צילום: חיים צח, לע"מ

מזה חודשים אנחנו מנהלים מגעים ממושכים ורציפים מ1ל ממשלת פולין.

אני שמח שממשלת פולין, הפרלמנט, הסנאט ונשיא פולין החליטו היום על ביטול מלא של הסעיפים שנחקקו בזמנו,
ושעוררו סערה ומורת רוח בישראל ובקהילה הבינלאומית.

, שוחחנו טלפונית לא מעט, והקמנו צוותי משימה שעבדו זה מול נפגשתי בנושא זה עם ראש ממשלת פולין מורבייצקי
זה.

, לעוד דר יוסף צ'חנובר, לפרופי יעקב נגל, שנרתמו כל כולם למשימה, יחד אני רוצה להודות לצוות המשימה הישראלי
עם מנכל משרד החוץ יובל רותם ואנשי משרד החוץ שנמצאים כאן. אני מודה גם להיסטוריונית דינה פורת מייד ושם1 על

ליווי המהלך.
הגענו לנוסח מוסכם של הצהרה משותפת בין ישראל לפולין ובסוף דברי אקרא נוסח זה באנגלית, במקביל להקראתו

על ידי ראש ממשלת פולין ברגע זה.

, הם מושתתים על יחסי אמון. לישראל ולפולין אחריות משותפת לשימור זיכרון השואה. הקשרים עם פולין חשובים לנו
ברור לכל שהשואה הייתה פשע חסר תקדים. פשע שבוצע על ידי גרמניה הנאצית נגד האומה היהודית ובכללה יהודי

פולין. ממשלת פולין הביעה הבנה לגבי משמעות של השואה כפרק הטרגי ביותר בתולדות העם היהודי.
, יעקב, ויתר הצוות, עמדנו על משמר האמת וקיימנו את חובתנו העליונה להבטיח את דר ציחנובר, פרופסור נגל, יוסי

האמת ההיסטורית על השואה. כך נמשיך לפעול.

דר יוסף ציחנובר
, ולראש ממשלת פולין, מר מורבייצקי על זה שהפקידו בידיי ובידיי אני רוצה להודות לראש ממשלת ישראל, מר נתניהו
חברי פרופי יעקב נגל, את המשימה החשובה להבטיח שלא יהיה חוק, ולא תהיה מגבלה בעולם על השיח על השואה.

השיח על השואה חייב להיות פתוח, ודברי אמת ח"בים להישמע. משימה זו, לדעתי הושגה על ידי ביטול החוק.



ו

פרופי יעקב נגל
, חנובר, על ידי ראש הממשלה , עוד צי אני רוצה רק לומר שההתייחסות שלי למשימה שהוטלה עליי ועל ידידי

ההתייחסות שלי הייתה כאל משימה לאומית, לא פחות. כבן להורים ילידי פולין, ניצולי שואה, שחלק ניכר ממשפחתם
, למיטב הבנתי בחרדת קודש, בזהירות הנדרשת, וללא נספה בפולין, כל הטיפול בנושא רגיש וכואב, זה נעשה על ידינו

שום פשרות. המשימה הייתה לבטל את הסעיפים בחוק, מצד שני לשמר את האמת ואת מורשת החקר של האמת, תוך
, בשתפ עם משרד החוץ בהובלתו של יובל רותם, אני חושב שימור יחסי השותפות והאמון עם פולין. ביחד עם יוסי

שהגענו לתוצאה מאוד מאוד טובה, לעם ישראל שעמדה בכל הקריטריונים. ומשפט אחרון - השואה היא בור שחור
ואפל בעברו של העם היהודי. עלינו לשמור מכל משמר על האמת לגביה, ללמד את הדורות הבאים מה היה, ולוודא
שישראל תהיה חזקה 1עצמאית כדי שזוועה כזאת לא תוכל לחזור בשנית. אני מודה לראש הממשלה על האמון ועל

חנובר על העבודה המשותפת. , ולידידי, עוד צי המשימה שהוא הטיל עלינו

ן ( נ\0 15.32) ן ישראל לפולי @ הצהרה משותפת בי



הצהלה משותפת בין ישראל לפולין

במהלך 30 השנים האחרונות, הקשרים בין פולין וישראל ובין העמים שלנו
מושתתים על יסודות חזקים של אמון והבנה.

ישראל ופולין חולקות ידידות ושותפות קרובה מזה שנים רבות. אנו משתפים
פעולה בזירה הבינלאומית, גם בכל הקשור לזיכרון וחינוך השואה.

שיתוף פעולה זה מתאפיין ברוח של כבוד הדדי לזהות ולרגישות ההיסטורית,
לרבות בכל הנוגע לפרקים הטרגיים ביותר בהיסטוריה המשותפת שלנו.

שוחחתי על נושאים אלה עם ראש ממשלת פולין מורבייצקי. ישראל מברכת
על החלטתה של ממשלת פולין להקים את הצוות הפולני הרשמי שיקיים

דיאלוג עם ישראל בסוגיות היסטוריות הנוגעות לשואה.

ברור לכל שהשואה הייתה פשע חסר תקדים שבוצע ע"י גרמניה הנאצית נגד
העם היהודי, ובכלל זה נגד כל הפולנים ממוצא יהודי.

מאז ומתמיד הביעה פולין מידה גבוהה מאוד של הבנה לגבי משמעות השואה
כפרק הטרגי ביותר בחוויה הלאומית היהודית.

אנו מאמינים שקיימת אחריות משותפת לבצע מחקר חופשי, לקדם הבנה
ולשמר את הזיכרון ההיסטורי של השואה.

מאז ומעולם הסכמנו על כך שהמונח "מחנות ריכוז/השמדה פולניים" שגוי
מיסודו ומפחית מאחריותם של הגרמנים להקמת המחנות הללו.

ממשלת פולין הגולה בתקופת המלחמה ניסתה לעצור את הפעולות האלה של
הנאצים באמצעות העלאת המודעות בקרב בנות הברית המערביות לרצח

השיטתי של יהודי פולין.

אנו מכירים ומוקיעים כל מקרה של התאכזרות כלפי יהודים על ידי פולנים
במהלך מלחמת העולם השנייה.

אנו זוכרים בכבוד את מעשי הגבורה של פולנים רבים, בייחוד חסידי אומות
עולם, שסיכנו את חייהם למען הצלת יהודים.

אנו דוחים את הניסיונות להאשים את פולין או את האומה הפולנית בכללותה
בזוועות שבוצעו על ידי הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם מאומות שונות.

העובדה המצערת היא שאנשים מסוימים, ללא קשר למוצאם, דתם או
השקפת עולמם, חשפו את הצד האפל ביותר שלהם בתקופה זו.

אנו מכירים בעובדה שזרועות של המחתרת הפולנית, בהפעלה של ממשלת
פולין הגולה, יצרו מנגנון של עזרה וסיוע שיטתיים לעם היהודי, ושבתי

המשפט של הממשלה הגולה מיצו את הדין עם פולנים ששיתפו פעולה עם
רשויות הכיבוש הגרמני, כולל על הסגרת יהודים.



הצהרה משותפת
של ראשי הממשלה של מדינת ישראל ורפובליקת פולין

1. בשלושים השנים האחרונות היחסים בין המדינות והחברות שלנו מתבססים על אמון והבנה עמוקים. פולין וישראל
הן מדינות מסורות, חברות ושותפות ותיקות המשתפות פעולה באופן הדוק בזירה הבינלאומית, כמו גם בנושאים
הקשורים לשימור זיכרון השואה ולימוד השואה. שיתוף פעולה זה מתבצע ברוח של כבוד הדדי לזהות ולרגישות

ההיסטורית, גם ביחס לתקופות הטרגיות ביותר בהיסטוריה שלנו.

2 . לאחר השיחה בין ראשי הממשלה, בנימין נתניהו ומטאוש מורבייצקי, ישראל מברכת על החלטת ממשלת פולין
להקים צוות פולני רשמי בעניין דיאלוג עם שותפים ישראלים בנוגע לנושאים היסטוריים הקשורים לשואה. אין עוררין

שהשואה הייתה פשע חסר תקדים של גרמניה הנאצית נגד העם היהודי וכל הפולנים ממוצא יהודי. פולין תמיד הפגינה
הבנה מלאה לחשיבות השואה אשר נחשבת לאירוע הטרגי ביותר בהיסטוריה של העם היהודי.

3 . אנחנו מאמינים כי קיימת אחריות משותפת לאפשר ניהול מחקרים באופן חופשי, לקדם את ההבנה ולשמר את זיכרון
תולדות השואה. תמיד הסכמנו שהמתחים "מחנות ריכוז פולניים / מחנות מוות פולניים" מוטעים לחלוטין ומפחיתים את

אחריות הגרמנים על הקמת המחנות הללו.
הממשלה הפולנית הגולה בזמן המלחמה ניסתה לעצור את המעשים האלה של הנאצים, תוך ניסיון לספק מידע לבעלות

הברית המערביות על הרצח השיטתי שבוצע ביהודי פולין.
אנו מכירים ומגנים כל מקרה של אכזריות נגד יהודים שבוצע על ידי פולנים במהלך מלחמת העולם השנייה.

אנו נזכרים בגאווה במעשיהם ההרואיים של פולנים רבים, במיוחד בחסידי אומות העולם אשר סיכנו את חייהם כדי
להציל יהודים.

4. אנחנו לא מסכימים למעשים המייחסים לפולין או לכל העם הפולני אשמה בגין מעשי הזוועה שבוצעו על ידי הנאצים
ומשתפי הפעולה שלהם ממדינות שונות. לרוע המזל, האמת העצובה היא שבאותו זמן אנשים מסוימים בלי קשר -

למוצא, לדת או לאמונה חשפו את הפרצוף האפל ביותר שלהם. אנו מעריכים את העובדה שמבני הארגון של מדינת -
המחתרת הפולנית, בפיקוחה של הממשלה הפולנית הגולה, יצרו מנגנון של עזרה וסיוע מערכתי לאנשים ממוצא יהודי
ובתי המשפט המחתרתיים הוציאו פסקי דין נגד פולנים בגין שיתוף פעולה עם שלטונות הכיבוש הגרמנים, וכמו כן בגין

הלשנה על יהודים.

5 . אנחנו תומכים בחופש הביטוי בעניין ההיסטוריה ובעניין חופש המחקר בכל תחומי השואה, כך שמחקרים יוכלו
להתבצע ללא כל חשש ממכשולים משפטיים על ידי סטודנטים, מורים, חוקרים, עיתונאים וכמו כן על ידי הניצולים ובני
משפחותיהם. לא תוטל עליהם אחריות חוקית בגין מימוש הזכות לחופש הביטוי ולחופש האקדמי ביחס לשואה. שום -

חוק לא יכול לשנות את זה ולא ישנה את זה.

6 . שתי הממשלות מגנות בחריפות כל סוג של אנטישמיות ומבטאות את מחויבותן להילחם בכל גילוי של אנטישמיות.
שתי הממשלות גם דוחות את האנטי פולוניזם ואת הסטריאוטיפים הלאומיים השליליים האחרים. ממשלות פולין -

וישראל קוראות לחזור לדיאלוג רגוע המבוסס על כבוד הדדי בשיח הציבורי.*
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האד? ג1^
ההיסטוריונית הראשית של יד ושם: "אפשר לחיות"

עם ההצהרה המשותפת של ישראל ופולין
פרופ1 דינה פורת, שייעצה לצוות הישראלי במו"מ מול פולין, אמרה בראיון שגם הפולנים היו

קורבנות ולא ניתן להאשים את האומה כולה. על המשפט השנוי ביותר במחלוקת אמרה: "הוא רע
מאוד"

עופר אדרת 08.07.2018 21:07

פרופ1 דינה פורת, ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, אמרה כי "אפשר לחיות" עם ההצהרה
המשותפת עליה חתמו ישראל ופולין. פורת, שייעצה לצוות המו"מ מול פולין, הוסיפה: "האם מוטב היה

בכלל בלי ההצהרה? יכול להיות... אם אפשר יהיה לתקן, יש מה לתקן, להוסיף, ללא ספק". כמו כן,
קראה לעמיתה, ההיסטוריון פרופ1 יהודה באואר, לחזור בו מהכינוי "בגידה" שהצמיד להצהרה.
בראיון ליואב קרקובסקי בכאן 11 ששודר הערב (ראשון), סיפרה פורת כי ייעצה לצוות הישראלי

, "בהתנדבות, באופן אישי וחשאי" ולא ב כובעה כהיסטוריונית שמינה ראש הממשלה, בנימין נתניהו
הראשית של יד ושם. דבריה עומדים לכאורה בסתירה להודעתו של ראש הממשלה, אשר הודה

"להיסטוריונית דינה פורת מיד ושם על ליווי המהלך".
עמיתיה של פורת ביד ושם מתחו בשבוע שעבר ביקורת חריפה ביותר על המסמך, טענו כי הוא מכיל

עיוותים היסטוריים" והאשימו כי הוא מגדיל את חלקם של פולנים בסיוע ליהודים ומצניע את חלקם "

בסיוע לנאצים. "המחקר ההיסטורי מציג תמונה שונה מאוד: סיוע של פולנים ליהודים בתקופת השואה
היה תופעה נדירה באופן יחסי; פגיעה בהם ואף רציחתם היתה תופעה רווחת", נכתב במסמך הרשמי

של יד ושם, עליו חתומים פרופי דן מכמן, פרופ1 חוי דרייפוס וד"ר דוד זילברקלנג.
בהתייחסה לביקורת זו, אמרה פורת: "אני לא חושבת שאפשר להאשים את כלל האומה הפולנית,

שבצורה מאורגנת ארגנה פגיעה מתמדת" (ביהודים). עוד הוסיפה, כי "הפולנים באמת היו קורבנות"
של המשטר הנאצי. גם במכון לזיכרון לאומי בפולין הצהירו שההצרה עולה בקנה אחד עם הידע

, ושהם מופתעים מהביקורת של יד ושם. ההיסטורי
ואולם, על חלק אחר מהמסמך יש לה ביקורת, גם אם מסויגת יותר מזו אותה השמיעו עמיתיה ביד

ושם. "הם (הפולנים) לא רוצים בהחלט שהפשעים שלהם יהיו במרכז התודעה או הזהות. הם רוצים
זהות אחרת", אמרה.

בהתייחסה למשפט השנוי ביותר במחלוקת בהצהרה, לפיו "אנשים מסוימים, ללא קשר למוצאם,
חשפו את הצד האפל ביותר שלהם בתקופה זו", אמרה פורת: "המשפט הזה רע מאוד, לא מנוסח

טוב. הם היו פולנים והם היו קתולים".
פורת התייחסה גם לביקורת שנמתחה על כך שההצהרה מקבילה בין אנטישמיות ובין "אנטי פולניות".

היא הסבירה את הצד הפולני במשוואה, ואמרה: "הפולנים מחו על כך שסלחנו לגרמנים, תמורת
'השילומים1, ולכן לא משמיצים את הגרמנים כפי שמשמיצים את הפולנים. הם טוענים שגרמניה קנתה

את הסליחה שלנו בכסף". לדבריה, "יש אנטישמיות. יש אנטי פולניות".
בראיון קראה פורת לפרופ1 באואר, בכיר חוקרי השואה בעולם, לחזור בו מאמירתו לפיה ההסכם הוא
"בגידה" בזכרון השואה. "יהודל^, תמתן את הביטוי הזה, כי הוא מחמם את האווירה", אמרה. "הוא

נקלט על ידי עוד. והוא מושך לדיון קשה. עוד אמרה כי "המונח |בגידהי זה מונח כל כך טעון. כל כך



קיצוני. אם יש בגידה, יש בוגדים. מי הבוגדים? יו0י ציחנובר? (חבר צוות המשא ומתן עם הפולנים,

שמינה נתניהו, ע"א), שמשפחתו נספתה בפולין? הוא בוגד בזכר השואה? בזכר הנספים"?.

פורת הוסיפה, כי שקלה להתפטר לאור הסערה שפרצה לאחר אישור ההסכם, אך לדבריה, יו"ר יד

ושם, אבנר שלו, התנגד לכך.



23.12 ... ההיסטוריונים של יד ושם להצהרה המשותפת של ממשלות פולין וישראל בנוגע לתיקון התוספת מיום 26 בינואר 2018 לחוק "המכון לזיכרון לאומי" של פול 2018.

ראשי / הודע!ת לעיתונות / הודעות לעיתונות 2018
/ התייחסות ההיסטוריונים של יד ושם להצהרה המשותפת של ממשלות פולין וישראל בנוגע לתיקון התוספת מיום 26 בינואר 2018

לחוק "המכון לזיכרון לאומי" של פול

התייחסות ההיסטוריונים של יד ושם להצהרה המשותפת של
ממשלות פולין וישראל בנוגע לתיקון התוספת מיום 26 בינואר

המכון לזיכרון לאומי" של פולין 2018 לחוק "

05 -ולי 2018

הפרסום ב-27 ביוני 2018 על כוונת ממשלת פולין לתקן את התוספת לחוק "המכון הלאומי לזיכרון" השנוי במחלוקת שאושר ב-26 בינואר
שנה זו בסיים הפולני, עורר תקוות כי מדובר בהתפתחות חיובית וצעד בכיוון הנכון. בהמשך לכך פורסמה הצהרה משותפת לראשי

ממשלות פולין וישראל, שבה הוכרז על מחיקת אותם סעיפים מהתיקון לחוק (553 ו-כ551), שהגדירו כעבירה פלילית שדינה מאסר עד
שלוש שנים על כל התייחסות פומבית - "בניגוד לעובדות ההיסטוריות" - כי המדינה הפולנית או האומה הפולנית היו אחראים ו/או שותפים

באחריות "לפשעים הנאציים שבוצעו על ידי הרייך השלישי". בדיקה מעמיקה על ידינו מעלה כי בקביעות ההיסטוריות, שהוצגו כעובדות
, ובכלל זה שאין עליהן עוררין, יש טעויות חמורות והטעיות, וכי גם לאחר ביטול הסעיפים המדוברים מהותו של החוק נשארה על כנה

בזיכרון ההיסטורי של השואה. האפשרות לפגיעה ממשית בחוקרים, במחקר החופשי ו

הקביעות ההיסטוריות בהצהרה

בנוסח ההצהרה יש שורה של אמירות בעייתיות ביותר אשר חוטאות לידע ההיסטורי הקיים והמקובל בתחום. נוסח ההצהרה מגבה
בפועל נרטיב שכבר הופרך במחקר שעיקרו: ממשלת פולין בגולה וזרועותיה המחתרתיות פעלו באופן מתמיד - בפולין הכבנשה כמו גם

, הם יצרו "מנגנון של עזרה וסיוע שיטתיים לעם היהודי", ואף פעלו באופן מחוצה לה - בניסיון למנוע את השמדת יהודי פולין. במסגרת זו
, ברם "פולנים רבים" סיכנו את תקיף כנגד פולנים שהסגירו יהודים. על פי ההצהרה, היו אמנם מקרים בהם פולנים התאכזרו כלפי יהודים

חייהם למען הצלת יהודים.

, שמושבה היה בלונדון, כמו , כמו גם המחקר ההיסטורי בן עשרות השנים מצייר תמונה שונה לחלוטין; ממשלת פולין בגולה התיעוד הקיים
גם ה"דלגטורה" (06169311113- מיופה הכוח של ממשלה זו בפולין הכבושה) לא פעלו באופן נחרץ לאורך ימי המלחמה למען אזרחיה

, אלא אף היו מעורבים לא פעם באופן פעיל היהודיים של פולין. חלקים ניכרים של המחתרות הפולניות לא רק שלא סייעו ליהודים
ברדיפתם.

גם בשאלת יחסי הכוחות שבין סיוע לרדיפה מציג המחקר ההיסטורי של שלושת העשורים האחרונים תמונה שונה לחלוטין: סיוע של
פולנים ליהודים בתקופת השואה היה תופעה נדירה באופן יחסי; ופגיעה בהם ואף רציחתם הייתה תופעה רווחת. על אף קיומו של ארגון

, אין להשליך מפעילותו על כלל החברה הפולנית ההצלה המרשים זיגוטה ("המועצה לעזרת יהודים") שנתמך על ידי ממשלת פולין בגולה
ואין לייחס את מעשיו אלו לכלל מוסדות המחתרת הפולנית. זאת ועוד, עיון בתיעוד ובמחקר מעלה כי אפילו פולנים שניסו לעזור ליהודים

הנרדפים פחדו משכניהם הפולנים לא פחות מאשר חששו מהכובש הגרמני. הניסיון להאדיר את הסיוע שהוגש ליהודים ולהציג אותו
, הוא לא רק פגיעה באמת ההיסטורית, אלא אף בזיכרון כתופעה רווחת כמו גם הניסיון למזער את חלקם של הפולנים ברדיפת היהודים

גבורתם של חסידי אומות העולם.
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ההצהרה אף מנתקת, באופן פסול, את א0ונם של היהודים מההקשר ההיסטורי הקונקרטי ומהמציאות שהתקיימה בפולין הכבושה בימי
, חשפו את הצד האפל ביותר , דתם או השקפת עולמם , ללא קשר למ1צאם המלחמה בטענה כי בתקופת המלחמה "אנשים מסוימים
שלהם". מעבר לרמיזה המקוממת כי גם יהודים ביטאו "את הצד האפל ביותר שלהם בתקופה זו" הרי אלה ש"חשפו את הצד האפל

ביותר שלהם בתקופה זו" - בהקשר של החוק הספציפי שעומד על הפרק, חוק המבקש להיאבק במאשימי "האומה הפולנית" - לא היו
אנשים חסרי זהות. היו אלו פולנים אתניים קתולים, ששיתפו פעולה עם הכובש הגרמני השנוא עליהם ברדיפת אזרחיה היהודים של פולין.

-פולניות. חובה לשרש את המושג המטעה , אנו דוחים בתוקף את הניסיון להעמיד את תופעת האנטישמיות לצד האנטי באופן דומה
והמוטעה של ימחנות השמדה פולנ"םי. אך כינוי תופעה זו כ"אנטי-פולניות" הוא אנכרוניסטי מהיסוד, ואין לו דבר במשותף עם

האנטישמיות.

התיקון לחוק בנוסח שנשאר על כנו

ביטול הסעיפים בעלי הסנקציות הפליליות הוא ללא ספק חשוב. עם זאת, ביטול זה גם השמיט את ההחרגה המפורשת של המחקר
האקדמי ושל היצירה האמנותית מלשון התיקון לחוק. על כנם נשארו סעיפים אחרים, המאפשרים תביעה על פי הדין האזרחי על פגיעה
בשמה הטוב של הרפובליקה של פולין ושל האומה הפולנית. על פי ההצהרה המשותפת חופש הביטוי והמחקר ההיסטורי ביחס לשואה
יוכלו להתקיים ללא כל חשש מהליכים משפטיים. בה בעת, דבר זה אינו עולה בבירור מתיקון החוק. עמדתנו העקרונית היא כי כל ניסיון

לקבוע את גבולות השיח האקדמי והציבורי של דיון בסוגיות היסטוריות ואת כיווניו על ידי חקיקה וענישה הוא פסול ומהווה פגיעה ממשית
במחקר.

לפיכך-

, הנצחתה וזכרה, מחויב להצביע על אי דיוקים היסטוריים ולהתריע על סיכונים לפגיעה ממשית יד ושם, האמון על חקר השואה
בחופש הדיון על אודות השואה.

11-16̂) 1מחויבת גם משום כך לפעול למען שימור זיכרון השואה פולין משמשת כחברה ב"ברית הבינלאומית לזיכרון הש1אה" (
ומניעת עיוות עובדות השואה.

הדרך הנכונה לתקן עיוותים היסטוריים ותפיסות היסטוריות שגויות היא באמצעות מחקר היסטורי אמין, שיח ציבורי פתוח ונטול
לחצים ופעילות חינוכית שקולה ופתוחה.

יד ושם ימשיך בשליחות האקדמית והמוסרית שהוטלה עליו מאז הקמתו: קידום מחקר אחראי על ידי מתן האפשרויות וסיפוק התנאים
לחוקרים ולמחנכים בעולם ובישראל להתמודד ללא מגבלות עם האמת. המורכבת של תקופת השואה, ובכללה של היחסים בין פולנים

לא-יהודים ויהוד"ם-פולנים לפני תקופת השואה, במהלכה !אחריה.

לעמדה המפורטת של היסטוריוני יד ושם ראו אתר יד ושם
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תגובת ההיסטוריונים של יד ושם

להצהרה המשותפת של ממשלות פולין וישראל

בנוגע לתיקון מיום 26 בינואר 2018 לחוק "המכון לזיכרון לאומי" של פולין

פרופ' דן מכמן, פרופ' חוי דרייפוס, ד''ר דוד זילברקלנג

הפרסום ב�27 ביוני 2018 בדבר כוונתה של ממשלת פולין לתקן את החוק השנוי במחלוקת עורר

תקוות כי מדובר בהתפתחות חיובית וצעד בכיוון הנכון. אך עיון בהצהרה המשותפת של ממשלות

פולין וישראל מעלה שאלות רבות הן ביחס לחוק כפי שאושר הן ביחס לקביעות הנוגעות

בהיבטים ההיסטוריים שהוצגו בהצהרה עצמה. בדיקה מעמיקה של נוסח הדברים מעלה כי

התיקון לחוק כפי שהתקבל (ולא "ביטול החוק", כפי שהדבר הוכתר בשוגג), אינו משנה את מהותו

של החוק. זאת ועוד, ההצהרה המשותפת עצמה כוללת טעויות היסטוריות.

"חוק המכון לזיכרון לאומי - הוועדה לתביעת פשעים שבוצעו כנגד האומה הפולנית" נחקק

בפולין בשנת 1998. בבסיסו עמדה השאיפה למנוע הכחשה של פשעים שביצעו גרמניה הנאצית

וברית המועצות כלפי אזרחי פולין מפרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר 1939) ועד לסיום

השלטון הקומוניסטי בפולין (דצמבר 1989). על=פי הוראת החוק הוקם "המכון לזיכרון לאומי"

̂?1) והופקד על תיעוד פשעים אלו ועל חקירתם וגם ניתנו לו סמכויות תביעה מסוימות. [)

ב�26 בינואר 2018, ערב יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, העבירה ממשלת פולין בהליך בזק שורה

של תוספות ותיקונים לחוק המקורי, והן אושרו הן בסיים ובסנאט והן על�ידי נשיא פולין. תוספות

ותיקונים אלו יצרו מחאה כלל עולמית - בתוך פולין ומחוצה לה - ונתפסו בעיני רבים ככאלו

שיביאו לפגיעה ממשית בזיכרון השואה ומחקרה.

התיקונים שעוררו את מרב הביקורת היו הסעיפים 355 ו�55כ1, אשר הגדירו כעבירה פלילית שדינה

מאסר עד שלוש שנים כל אמירה פומבית "בניגוד לעובדות " לפיה המדינה הפולנית או האומה

הפולנית היו אחראיות "לפשעים הנאציים שביצע הרייך השלישי" או שותפות באחריות לפשעים

אלה; כלומר: לרדיפות ולרציחות שבוצעו בתקופת השואה. עם זאת, סעיפים אלו החריגו מענישה

חוקרים ואמנים - אם יתבטאו באופן דומה מתוקף עבודתם המדעית או האומנותית.

במסגרת ההצהרה המשותפת הכריזו ממשלות פולין וישראל על מחיקת פסקאות אלו מהתיקון

לחוק. ברם יתרת התיקון, שנוסחה כבר בינואר 2018, נשארה על כנה ואושרה, ולכך משמעות

כבדת משקל:

א. במסגרת התיקוןם התווסף לתפקידיו היסודיים של "המכון לזיכרון לאומי" תחום

אחריות חדש והוא "הגנה על שמה [הטוב] של הרפובליקה הפולנית והמדינה הפולנית".

בכך הוטל על "המכון לזיכרון לאומי" התפקיד של מעקב אחר התבטאויות ביקורתיות,

ודאגה להצגה חיובית של העם הפולני.

סעיפים נוספים בתיקון לחוק כפי שאושר מאפשרים הגשת תלונות הן על�ידי "המכון

לזיכרון לאומי" הן על�ידי ארגונים לא ממשלתיים (5י00א) על בסיס פגיעה ב"שמה הטוב

של פולין" - מושג חדש ואמורפי לחלוטין. בשונה מההליך הפלילי שבוטל, תביעות אלו

תהיינה במסגרת הליך אזרחי ותאפשרנה לקנוס את העבריינים בקנסות כספיים. חשוב

לדעת כי על�פי כללי הדין האזרחי בפולין מוטלת חובת ההוכחה על הנתבע ולא על



התובע. מכך נובע שמי שכנגדם תוגש תלונה, יצטרכו לגייס משאבים כספיים כדי להגן על

עצמם בבית המשפט ולהוכיח כי מעשיהם לא פגעו ב"שמה הטוב של בפולין" על�פי

הגדרות "המכון לזיכרון לאומי". זאת ועוד, ביטול הסעיפים 355 ר55כ1 על כל מרכיביהם

מאפשר לתבוע בגין פגיעה-כביכול ב"שמה הטוב של האומה הפולנית" גם אם הפגיעה לא

נעשתה "בפומבי" ו"בניגוד לעובדות ", וגם אם תוכנה לא ייחס לעם הפולני או לאומה

הפולנית אחריות או שותפות לאחריות לפשעים שביצעה גרמניה הנאצית. לפי הבנתנו,

משמעות הדבר היא כי מעתה גם אמירות שאינן פומביות, שאינן מנוגדות לעובדות (יהיה

מי שיהיה שיקבע אותן), ושאינן מתייחסות בהכרח לאומה הפולנית ו/או לעם הפולני -

תהיינה בנות תביעה. יתרה מזאת, ביטול סעיפים אלו גם מחק את החרגתם של אמנים

וחוקרים מתביעות אפשריות ומענישה עתידית. וכך, גם אמירה מבוססת של חוקר יסודי,

עלולה להיתפס על�ידי מאן דהוא כפגיעה בשמה הטוב של פולין, ולהציב את החוקר בפני

איום של תשלום קנסות כספיים. אכן, בהצהרה המשותפת של ראשי הממשלות נאמר כי

מובטח חופש ביטוי בתחום חקר השואה על כל היבטיה ולא יינקטו אמצעים משפטיים;

ואולם, לפי שעה אין ביטוי להבטחה זאת בלשון התיקון לחוק כפי שאושר. משום כך,

החוק ותיקוניו מאפשרים עדיין פגיעה ממשית במחקר החופשי ובזיכרון ההיסטורי של

השואה בכלל ושל יהודי פולין בפרט.

לפיכך, על פי הבנתנו, הנוסח הקיים עדיין מתיר פגיעה בחוקרים, בסטודנטים, במורים,

בעיתונאים, בפוליטיקאים, במדריכי תיירים ובעובדי אתרי הנצחה. אין זו דאגה חסרת

בסיס: מר ירוסלב קצ'ינסקי, מי שעומד בפועל בראש מפלגת החוק והצדק, אמר בתוך כך

כי על�ידי אישור נוסח החוק המתוקן "פתחנו את הדרך למתקפה נגד השמצה". ייתכן

שכבר בעתיד הקרוב ימצאו את עצמם אנשים רבים חשופים לתביעות אזרחיות בשל

מימוש זכותם לחופש הדיבור וחופש אקדמי בכל הקשור לשואה. משום כך נוסח החוק

ותיקוניו במצבם הנוכחי מייצרים הלכה למעשה אווירה של הפחדה, שתניא אנשים

מראש מנגיעה בשאלות רגישות, שאלות שהן לחם חוקו של כל עוסק בשואה.

עמדתנו העקרונית הייתה ונותרה כי כל ניסיון לקבוע את גבולות השיח האקדמי והציבורי ואת

כיווניו על�ידי חקיקה וענישה הוא פסול מיסודו, ומהווה פגיעה ממשית במחקר השואה כמו גם

בזיכרונה והנצחתה.

עיון בנוסח ההצהרה של ממשלות פולין וישראל כפי שפורסמה ב�27 ביוני 2018, מעלה שורה של

אמירות בעייתיות אשר סותרות את הידע ההיסטורי הקיים והמקובל בתחום. להלן כמה מן

הבעיות שיש בהצהרה:

א. בנוסח ההצהרה נאמר כי: "ממשלת פולין הגולה בתקופת המלחמה ניסתה לעצור את הפעולות

האלה [פעולות ההשמדה] של הנאצים באמצעות העלאת המודעות בקרב בנות הברית המערביות

לרצח השיטתי של יהודי פולין".

אמירה זו אינה תואמת את המידע ההיסטורי הקיים. ממשלת פולין בגולה, שמושבה היה בלונדון,

) לא פעלו בנחרצות לאורך ימי וה"דלגטורה" (13ו311§616ס, נציגות של ממשלה זו בפולין הכבושה

הכיבוש למען אזרחיה היהודים של פולין, אף�על�פי שבשנות המלחמה הועברו לידי הממשלה

ידיעות רבות ומוסמכות על אסונם של יהודי פולין. רק במקרים מעטים התבטאה הממשלה



במוצהר ובבירור בנוגע לרצח יהודי פולין: במחצית שנת 1942 פרסמה ממשלת פולין בגולה את

דוח הבונד - דוח שיטתי, מפורט וחד�משמעי ששטח את התוכנית הגרמנית לרצח כלל היהודים;

ב�0ו בדצמבר הקריא שר החוץ של ממשלת פולין בגולה מסמך מפורט על "הרצח השיטתי של

היהודים בפולין הכבושה על�ידי הגרמנים", שהוביל להצהרה המשותפת והחשובה של בעלות

הברית ביחס לשואת יהודי אירופה (17 בדצמבר 1942). בה בעת ממשלת פולין בגולה, שבקרב

חבריה היו חילוקי דעות ביחס לנושא היהודי, לא העמידה את רצח היהודים בראש מעייניה,

והפיצה את המידע על אודות רצח היהודים אל מול בעלות הברית בעיקר במקרים שבהם האמינה

כי העיסוק בכך יעלה את קרנה בעיני בעלות הברית המערביות (בראש וראשונה ארצות�הברית)

ויסייע לה בתביעותיה בנוגע להסדרי הגבול שייקבעו בסיום המלחמה.

יתרה מכך, נציגי ה"דלגטורה" ביקרו בחריפות מקצת הפעולות שנקטה ממשלתה בלונדון, וטענו כי

הן גינוי האנטישמיות, אשר הייתה תופעה רווחת בפולין הכבושה ושורשיה עוד בתקופה שקדמה

לכיבוש, הן ההצהרות של הממשלה בלונדון באשר לזכותם של היהודים לחיות בפולין המשוחררת

והעצמאית שתקום לאחר המלחמה מתקבלים בעוינות רבה בקרב האוכלוסייה בפולין הכבושה.

אין ספק כי ממשלת פולין בגולה ונציגיה בדלגטורה פעלו באומץ בתקופת מלחמת העולם השנייה

למען קידומם וייצוגם של אזרחי המדינה הכבושה וכדי להגן עליהם במידת האפשר מפני השלטון

הגרמני האכזרי, אשר ביתר את פולין וביטל את קיומה כיחידה מדינית. בה בעת, תושביה היהודים

של פולין, לא נתפסו כאזרחים של המדינה הפולנית, לא כל שכן כחלק אינטגרלי מהעם הפולני.

ב. בנוסח ההצהרה נאמר כי: "אנו מכירים ומוקיעים כל מקרה של התאכזרות כלפי יהודים על�ידי

פולנים במהלך מלחמת העולם השנייה. אנו זוכרים בכבוד את מעשי הגבורה של פולנים רבים,

בייחוד חסידי אומות עולם, שסיכנו את חייהם למען הצלת יהודים נוסח ההצהרה מדבר על "כל

מקרה של התאכזרות כלפי יהודים על�ידי פולנים".

ההצהרה המשותפת אמנם אינה מציינת במפורש אם מקרים אלו היו רבים או מעטים, אבל היא

בהחלט מדגישה את "מעשי הגבורה של פולנים רבים". כלומר, מקרי הסיוע שהוגשו ליהודים

מוצגים כתופעה רווחת, לעומת מעשי הפגיעה בהם, שמן הדברים משתמע שהיו מעטים. המחקר

ההיסטורי של שלושת העשורים האחרונים מציג תמונה שונה מאוד: סיוע של פולנים ליהודים

בתקופת השואה היה תופעה נדירה באופן יחסי; פגיעה בהם ואף רציחתם הייתה תופעה רווחת.

המחקר העדכני קובע כי עשרות אלפים לפחות ואולי אף מאות אלפי יהודים פולנים נספו

בתקופת המלחמה בשל פעולות של שכניהם הפולנים. לפיכך, מעורבותם של פולנים ברדיפת

היהודים לא הייתה שולית כלל ועיקר. היו אלו פולנים שרצחו את יהודי מחת לומזיה (בידוובנה,

ברדז'ילוב, בוונסוש ועוד); היו אלו פולנים שרצחו את שרידי יהודי פולין בקיילצה לאחר השואה

(בשנת 1946) ובמקומות נוספים; והיו אלה שוטרים לא מעטים מן המשטרה הפולנית ("הכחולה"

כפי שכונתה) שהיו מעורבים ברצח יהודים. יתרה מכך, לא ניתן להגביל את המעורבות של פולנים
באסונם של היהודים מבחינה גיאוגרפית (מחוז לומז'ה) או מבחינה כרונולוגית (סוף המלחמה),

ואף אי�אפשר לתחם אותה למגזרים חברתיים מסוימים. מחקר עדכני הראה כי מאות אלפי יהודים

שניסו להימלט מהרצחנות הנאצית, בייחוד בתקופת יישום "הפתרון הסופי", חיפשו מפלט בעיקר
בקרב האוכלוסייה הפולנית, ואולם מרביתם נתגלו ונרצחו: היו שנתפסו על�ידי הגרמנים; אך רובם

אבד בשל פעולות ישירות ועקיפות של פולנים, שרצחו אותם או הסגירו אותם לרוצחיהם. וכך,

חלקים נרחבים מהחברה הפולנית היו שותפים לרצח היהודים לאורך כל שנות המלחמה, וחלקים



נרחבים אף יותר שיפרו את מעמדם ואף התעשרו מ"היעלמותם" של היהודים. הרווח הכלכלי

ממותם של היהודים ואפשרויות השוד שלהם היו מניע חשוב בהתגייסות של פולנים כנגד

שכניהם היהודים.

למעשה, אפילו פולנים שניסו לעזור ליהודים הנרדפים פחדו משכניהם הפולנים לא פחות מאשר

חששו מהכובש הגרמני. אמת, רק מיעוט קטן של יהודים נמלטים זכה לפגוש בחסידי אומות

העולם אצילי הנפש, אך 6,863 חסידי אומות העולם הפולנים שבהם הכירו יד ושם ומדינת ישראל,

היו מיעוט קטן ומרשים. בייחוד בפולין סיכנו אנשים אלה את כל היקר להם כדי להושיט יד

ליהודים הנרדפים, והיו בהם גם מי ששילמו על כך בחייהם. העם היהודי הקים ביוזמתו מפעל

יחיד במינו בתולדות מפעלי הזיכרון הלאומיים לקטסטרופות בעידן המודרני, ופועל במשך שנים

להכרה בהם ולהוקרה שלהם ושל מעשיהם. הניסיון להאדיר את הסיוע שהוגש ליהודים ולהציג

אותו כתופעה רווחת כמו גם הניסיון למזער את חלקם של הפולנים ברדיפת היהודים, הוא אפוא

לא רק פגיעה באמת ההיסטורית, אלא אף בזיכרון גבורתם של חסידי אומות העולם.

ג. בנוסח ההצהרה נאמר כי: "העובדה המצערת היא שאנשים מסוימים, ללא קשר למוצאם, דתם

או השקפת עולמם, חשפו את הצד האפל ביותר שלהם בתקופה זו".

אמירה זו מנסה באופן פסול לנתק את אסונם של היהודים מההקשר ההיסטורי הקונקרטי

ומהמציאות שהתקיימה בפולין הכבושה בימי המלחמה - ומכוונת לשני כיוונים שונים

ומקוממים: האחד, הכנסה בסל אחד של פושעים גדולים וקטנים, רבים ומעטים, מתנדבים

להרשיע וכפויים באיומי מוות לשתף פעולה - ברוח הדברים שאמר ראש ממשלת פולין מר

מטאוש מורבייצקי (17 בפברואר 2018): היו "פושעים פולנים כפי שהיו פושעים יהודים ופושעים

רוסים ואוקראינים, לא רק גרמנים". כלומר, גם יהודים ביטאו "את הצד האפל ביותר שלהם

בתקופה זו"; והכיוון השני, הרחקת אותם צדדים אפלים עמומים מההווייה הפולנית הקונקרטית.

אין ספק כי בתקופת מלחמת העולם השנייה היו יהודים ששימשו את הגרמנים ובהם חברי

יודנרטים, אנשי משטרה יהודית וקאפואים. על�אף רגישות התופעה, היא ידועה היטב ואף נחקרה

לעומק ובאומץ כבר בשנים הראשונות לאחר המלחמה. הדיון עסק הן בבחינת התנאים שנכפו

עליהם במסגרת רדיפות היהודים, הן בבחינה המוסרית. העיסוק ב"אזור אפור" זה - כדברי פרימו

לוי, מעולם לא היה טאבו במחקר או בשיח על השואה ולא היה מי שהעלה על דעתו לחוקק חוק

בנדון.

חשוב אולי הרבה יותר הוא עצם הדבר כי היקף שיתוף הפעולה מצד היהודים, כמו גם המניעים

שעמדו בבסיסו, שונים תכלית שינוי מאלו שאפיינו את להיטותם של פולנים לא מעטים לסייע

לגרמנים ברצח היהודים. בעוד ששותפות הפעולה מצד יהודים הייתה תופעה שולית בהיקפה -

אף אם חשובה - היקף "הצדדים האפלים" של מגזרים שונים בחברה הפולנית ליהודים בימי

המלחמה לא היה מבוטל כלל וכלל, ואפיין חלקים רבים בה. יתרה מכך, רוב היהודים ששיתפו

פעולה עם הגרמנים - בגטאות ובמחנות - עשו זאת בתקווה להציל את נפשם, את חיי בני
משפחתם או חלקים מקהילותיהם; כמעט תמיד סירוב לציית היה עולה (ואכן עלה במקרים רבים)

בחייהם ובחיי היקרים להם. ברוב המכריע של המקרים, הפולנים ששיתפו פעולה עם הגרמנים לא

עמדו בסכנת חיים, ולא פעם אף התנדבו ויצאו מגדרם כדי לסייע לגרמנים בציד היהודים. הניסיון



לרמוז על זהות כביכול בין "הצדדים האפלים" של יהודים לאלה של פולנים (וגרמנים!) הוא ביטוי

נלוז לניסיון לטשטש את ההבדל שבין רוצחים מבחירה לבין נרדפים חסרי תקווה.

זאת ועוד, השואה בפולין לא התרחשה בחלל ריק: אלה ש"חשפו את הצד האפל ביותר שלהם

בתקופה זו" - בהקשר של החוק הספציפי שעומד על הפרק, חוק המבקש להיאבק במאשימי

"האומה הפולנית" - לא היו אנשים חסרי זהות. היו אלו פולנים קתולים, ששיתפו פעולה עם

הכובש הגרמני השנוא עליהם ברדיפת אזרחיה היהודים של פולין.

הבנת המניעים שעמדו בבסיס היחס הנפוץ של עוינות ליהודים מצד הסביבה הפולנית הוא

מהנושאים הסבוכים והטעונים במחקר. חוקרים אשר עסקו בסוגיה זו, עוד מימי הכיבוש הגרמני

עצמו, הצביעו על מגוון רחב של גורמים ובכללם: אופי היחסים שנתהוו בין יהודים�פולנים

לפולנים לא�יהודים במשך עשרות בשנים טרם המלחמה ובייחוד בשנים שבין שתי מלחמות

העולם, קיומן של מגמות לאומיות ולאומניות פולניות, הייחוס של קומוניזם לכלל היהודים

(הדימוי השלילי של "ז'ידרקומונה"), שנאת יהודים מסורתית כמו גם פחד מהכובש הגרמני ורדיפת

בצע. נוסח ההצהרה מנסה לעמעם מציאות מורכבת ורצחנית זו, שמחייבת התמודדות לא פשוטה

עם העבר.

ד. בנוסח ההצהרה נאמר כי: "אנו מכירים בעובדה שזרועות של המחתרת הפולנית, בהפעלה של

ממשלת פולין הגולה, יצרו מנגנון של עזרה וסיוע שיטתיים לעם היהודי, ושבתי המשפט של

הממשלה הגולה מיצו את הדין עם פולנים ששיתפו פעולה עם רשויות הכיבוש הגרמני, כולל על

הסגרת יהודים".

נוסח ההצהרה מנסה להשליך מפעילותו של ארגון ז'גוטה ("המועצה לעזרת יהודים"), שהיה ארגון

חשוב אך קטן, על כלל החברה הפולנית ולייחס את מעשי הארגון המרשים הזה לכלל מוסדות

המחתרת הפולנית. ארגון ז'גוטה היה מפעל הצלה מיוחד במינו, שבו השתתפו פולנים ויהודים גם

יחד - תופעה ייחודית לכשעצמה בימי המלחמה. הוא הוקם בסוף שנת 1942 כדי לסייע ליהודים

הפולנים הנרדפים. אמת, עד מועד זה נרצחו כבר מרבית יהודי פולין, אך מאות אלפים שנמלטו

מידי הכובש הגרמני חיפשו מקלט בתוככי החברה הפולנית. את ז'גוטה הקימו אינטלקטואלים

פולנים - חלקם אף אנטישמים - שהיו מעורבים בסיוע ליהודים באופן פרטי עוד קודם לכן. עם

הקמת הארגון וקבלת תמיכת ממשלת פולין בגולה הורחבו אפשרויות הסיוע באופן ניכר: אלפי

יהודים, ובכללם מאות ילדים יהודים, שרדו בזכות פעילות הארגון ובכללה: מתן תמיכה כספית,

סיוע בתיעוד מזויף ועוד. אין ספק כי ז'גוטה היה מפעל הצלה יוצא דופן בכל רחבי אירופה

הכבושה. יחד עם זאת, ובדומה לחסידי אומות עולם אחרים, גם חבריו - היהודים והפולנים - היו

נתונים לסחטנות ונאלצו להסתיר את מעשיהם מהחברה הפולנית, שלא ראתה בעין יפה את

הסיוע ליהודים.

יתרה מכך, עיון בתיעוד ראשוני ובמחקר הקיים המתבסס עליו מעלה כי חלקים ניכרים של

המחתרות הפולניות לא רק שלא סייעו ליהודים, אלא אף היו מעורבים לא פעם באופן פעיל

ברדיפתם. בתקופת מלחמת העולם השנייה פעלו בפולין הכבושה שתי מחתרות מרכזיות, ולצידם

̂\0[13>ו 13ווו£1, "צבא המולדת"), שורה של ארגונים מחתרתיים נוספים: הארמיה קריובה (3

המחתרת הגדולה ביותר, אשר על�אף חילוקי דעות מסוימים הייתה מזוהה עם ממשלת פולין



בגולה, והארמית לודובה (3"\11010 13וזח\/, "צבא העם"), מחתרת קטנה יותר בהיקפה, של חוגי

השמאל ובעלת זיקה לרוסיה הסובייטית.

הארמיה קריובה, שמנתה בשיא כוחה מאות אלפים ואף קיבלה תמיכה כספית מממשלת פולין

בגולה, הייתה בעלת אופי לאומני ובחלק ניכר ממנה אף אנטישמי. על�אף קיומם של מקרים

מתועדים היטב שבהם חברי הארמיה לודובה פגעו ביהודים, מבין חברי המחתרות היו אלו בעיקר

חברי הארמיה קרויבה שרצחו יהודים. כלומר: לוחמי מחתרת פולנים, שהיו מוכנים להיאבק

במסירות ובאומץ כנגד הכובש הגרמני, תרמו מצידם להיבט מסוים של המדיניות הנאצית בפולין

הכבושה ולהצלחתו רחבת הממדים: רצח היהודים. מגמות אלו באות גם לידי ביטוי בדבריה של

חסידת אומות העולם וחברת ארגון ז'גוטה אירנה סנדלר, כי בימי מלחמת העולם השנייה היה

פשוט יותר להסתיר טנק מתחת לשטיח מלהחביא ילד יהודי בבית. יתרה מכך, לא רק שאף אחד

מארגוני המחתרת הפולניים - בשונה ממה שאירע במספר ארצות אחרות - לא הגדיר את הסיוע

ליהודים כחלק מהמאבק בכובש הגרמני, אלא שבלא מעט חוגים מחתרתיים המצב היה הפוך:

רדיפת היהודים נתפסה כמעשה פטריוטי ראוי לשבח. הניסיון להציג את "המחתרת הפולנית"

(כהכללה) כמי שסייעה ליהודים בתקופת השואה הוא אפוא עיוות ממשי של העובדות המתועדות.

גם הניסיון להציג את הסגרת היהודים כפעולה שנשפטה בחומרה בבתי הדין המחתרתיים הוא

הטיה. אלפי פולנים הועמדו לדין בבתי הדין המחתרתיים בתקופת מלחמת העולם השנייה בעוון

פגיעה באינטרסים הלאומיים הפולניים; רק כ�150 פולנים נענשו על מעורבות ברדיפת היהודים,

וגם במקרים אלו לעתים קרובות לא הייתה הפגיעה ביהודים הגורם המכריע בענישתם של משתפי

הפעולה. הצבת פעולות הענישה של סחטנים (נקראו בפי כל "שמאלצובניקים") ומלשינים בהקשר

ההיסטורי הראוי, מעידה למעשה כי רדיפת היהודים לא נתפסה כפגיעה באינטרסים הלאומיים

הפולניים. אכן, אין ספק שמרבית הפולנים שנאו את הגרמנים שנאה יוקדת ופחדו מהם, אך בה

בעת, רבים מהם - ובכללם גם ארגוני המחתרת - התבטאו באופן שראה בהיעלמות היהודים

תוצאה חיובית של המלחמה.

משום כך, ניסוח ההצהרה נוגד את הממצאים ההיסטוריים: זרועות המחתרת הפולנית וממשלת

פולין בגולה לא (!) יצרו מנגנון של עזרה וסיוע שיטתיים (!) לעם היהודי; בתי המשפט של

הממשלה הגולה לא (!) מיצו את הדין עם פולנים שהיו מעורבים ברדיפת יהודים.

ה. בנוסח ההצהרה נאמר כי: "שתי הממשלות מגנות בתוקף את האנטישמיות על כל צורותיה

ומביעות את מחויבותן להיאבק בכל ביטוייה. שתי הממשלות אף מביעות את התנגדותן

לאנטי�פולניות ולכל סטריאוטיפ לאומי שלילי אחר."

נוסח ההצהרה יוצר השוואה מקוממת וחסרת כל בסיס בין אנטישמיות ואנטי�פולניות. אנטישמיות, שנאת

ישראל בלבושה המודרני, היא תופעה - שעל�אף הוויכוחים האקדמיים הקיימים ביחס להגדרתה המדויקת

- נוכחת, בעיקר בחולדות אירופה, מזה מאות רבות בשנים. ריבוי הדימויים השליליים של היהודים

והיהדות שהתקיים במרחב גיאוגרפי עצום, בטווח כרונולוגי רחב ובמנעד חברתי מגוון - עמד וממשיך

לעמוד במוקד המחקר. באופן דומה, גם תוצאותיו המעשיות של יחס שלילי זה הוא מושא מחקר מרכזי, אך

אין ספק כי לאנטישמיות לגווניה היה מקום מרכזי בהיקף העצום של שואת יהודי אירופה: היא הניעה לא
רק את מפעל ההשמדה הנאצי אלא גם הניעה בני עמים רבים אחרים להצטרף לפרויקט זה במידה רבה או

מעטה.



אנטי�פולניות לעומת זאת, הוא מושג חדש יחסית ויש בעשורים האחרונים מי שמנסים להטמיע אותו
כמושג מפתח בשיח הציבורי. משמעותו: קיים יחס עוין כלפי האומה הפולנית כקולקטיב ומיוחסות תכונות
שליליות לפרטיה, והדבר - על�פי מקדמי המושג - נפוץ בעולם. לעתים משמש מושג זה לתיאור מתחים
אתניים במהלך מלחמת העולם הראשונה, ועוד יותר מכך לתיאור שלהי מלחמת העולם השנייה, שעה
שפולנים נרדפו ואף נרצחו. אך עיקר השימוש במושג נעשה לאחרונה בהקשר של השיח על חלקם של

פולנים ברצח יהודים בתקופת השואה.

חשוב לדבר על דעות קדומות וסטראוטיפיים הקיימים ביחס לפולין; חשוב להצביע על קיום שלטון
הכיבוש הגרמני�נאצי הדרקוני בפולין הכבושה בימי המלחמה; חובה לשרש את המושג המטעה והמוטעה
מהיסוד של "מחנות השמדה פולניים". אך כינוי תופעות אלו כ"אנטי�פולניות" הוא אנכרוניסטי מהיסוד,
ואין לו דבר במשותף עם האנטישמיות. העמדת האנטישמיות לצד האנטי�פולניות מצביעה על חוסר הבנה

היסטורי של תופעת האנטישמיות, שורשיה ומאפייניה.

דוגמאות ספורות אלו, הן עיקר - אך לא כלל - העיוותים ההיסטוריים שהוצגו בהצהרה

המשותפת. עיון מדוקדק בנוסח ההצהרה מעלה אפוא כי היא אינה מציגה כיאות הן את המציאות

החוקית שנוצרה בפולין לאחר אישור התיקון לחוק, הן סוגיות מרכזיות בתולדות יהודי פולין

בשואה. התיעוד הקיים והמחקר ההיסטורי המקיף שנעשה בתחום במשך עשרות רבות של שנים

שומט את הקרקע מהיבטים רבים שפורסמו בהצהרה המשותפת. כמי שאמון על חקר השואה,

הנצחתה וזיכרה, יד ושם מחויב להצביע על אי�דיוקים היסטוריים אלו, ולהתריע על הפגיעה

הממשית בחופש הדיון על אודות השואה.

ליד ושם יחסי עבודה ארוכי שנים עם חוקרים, מוסדות וחוגים מגוונים בפולין, במחקר, בתיעוד,

בהנצחה ובחינוך. אנו תומכים במאמצים הכנים להגיע לתמונה היסטורית אחראית של השואה,

תוך התמודדות עם העבר על צלליו ואורותיו, כשם שהדבר נעשה בישראל ובארצות רבות אחרות

באירופה. פולין אף משמשת כחברה ב"ברית הבינלאומית לזכרון השואה" 111/0*1) ומחויבת משום

כך לפעול למען שימור זיכרון השואה ומניעת עיוות עובדות השואה. הדרך הנכונה לתקן עיוותים

היסטוריים ותפיסות היסטוריות שגויות היא באמצעות מחקר היסטורי אמין, שיח ציבורי פתוח

ונטול לחצים ופעילות חינוכית שקולה ופתוחה. הניסיון לקבוע סייגים למחקר ההיסטורי ולהצביע

על מסקנות אפריוריות על�ידי התערבות חקיקתית, ועוד כזו המלווה בצעדים משפטיים שתפקידם

להטיל מורא - נוגד גישה זו.

יד ושם ימשיך בשליחות שהוטלה עליו מאז הקמתו: קידום מחקר אחראי על�ידי מתן האפשרויות

וסיפוק התנאים לחוקרים ולמחנכים בעולם ובישראל להתמודד ללא מגבלות עם האמת המורכבת

של תקופת השואה, ובכלל זה היחסים בין פולנים לא�יהודים ויהודים�פולנים לפני תקופת השואה,

במהלכה ואחריה.

פרופ' דן מכמן - ראש המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם, ראש הקתדרה על שם גיון ביימן

לחקר השואה

פרופ' חוי דרייפוס - ראש המרכז לחקר השואה בפולין, המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם

ד*'ר דוד זילברקלנג - חוקר בכיר, המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם
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ה1 דוחף להעברת שגרירויות ח8̂

פוליו. ציכיה, סלובקיה והונגריה
לירושלים

הפולנים נחשבים למתנגדים העיקריים למהלך, אך לאחר סיום המשבר על
רקע "חוק השואה", בישראל מקווים להתקדמות. נתניהו גם נפגש עם

מנהיגי המדינות בנושא

גילי כהן '> שתף

01 ביולי 2018 1 23:21

ראש הממשלה בנימין נתניה! דוחף להעברת שגרירויות פולין, ציכיה,
סלובקיה והונגריה לירושלים, כך פורסם היום (ראשון) בחדשות הערב
בכאן 11. הפולנים נחשבים למתנגדים המרכזיים למהלה וכעת עם סיום
המשבר מולם על רקע "חוק השואה'/ בישראל מקווים להתקדמות

בנושא השגרירויות.

נתניהו כבר שוחח על הנושא עם מנהיגי המדינות, ואף ביקש באופן אישי
מראש ממשלת הונגריה ויקסור אורבן לבוא לישראל בהמשך החודש כדי
לפעול בנושא. מפגש מדינות וישיגראד (פולין, ציכיה, הונגריה
וסלובקיה) אמור היה להתקיים בחודשי הקיץ בישראל, אבל לפי מקור

ישראלי, קיום המפגש מתעכב מכיוון שאין עדיין הסכמות בעניין.
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^0 כאן חדשות

נתניהו דוחף לכך שפולין, סלובקיה והונגריה יעבירו את השגרירויות שלהן
לירושלים, זאת לאחר 0יום המשבר עם פולין על רקע "חוק השואה".

10ח6ר9111001@ עם הפרטים ב-#חדשותהערב
- 1 ביולי 2018 19:57 10

הצג ציוצים אחרים מאת כאן חדשות

ו כי תשנה במסיבת עיתונאים שקיים בשבוע שעבר בעקבות הודעת פולי
חוק השואה", לאחר לחץ ישראלי ובינלאומי כבד, אמר נתניה! כי את "
ישראל ניהלה מגעים חשאיים עם פוליו במשך החודשים האחרונים.
חונבר, ולראש המסה לביטחון לאומי נתניהו הודה לדוקטור יוסף צי

בפועל לשעבר, יעקב נגל, ואנשי משרד החוץ, שניהלו את המגעים.

"מזה חודשים אנחנו מנהלים מגעים חשאיים עם ממשלת פולין", אמר
נתניהו. "אני שמח שממשלת פולין, הסייס והסנאט ביטלו את הסעיפים
הפליליים שהחיל החוק בפולין. נועדתי לשם כר עם ראש ממשלת פולין,

מתאוש מורביצקי", הוסיף.

כתבות נוספות:

*2^ \̂ ,£/$ * - |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 00¤מ|  ̂ ̂^11111191! 1111̂ 1111111111 י ?" *" ק¤ןןמ8ן ^̂ ^

רוסיה מאיימת: "המצב החיים על פי דביר | גליוו כאן אורייתא | מה יש על ההבדלים בין גברים
על סף עימות. כל אירופה רפואי - שפעת למקורות היהודיים לומר לנשים במשרד

בסכנה" לני על-
ץכ1 363ח6וחווו3600!
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חדשות // פוליטי-מדיני // יחסי חוץ

שגריר ישראל בארה"ב: מקווה שפולין תעביר את
שגרירותה לירושלים

במהלך אירוע משותף לשגרירויות פולין וישראל בוושינגטון ובנוכחות נציגים מממשל טראמפ, דרמר
אמר כי הוא מקווה שפולין תעביר את שגרירותה בישראל מת"א לירושלים. "לממשלת פולין אין

1 1̂£ תכנית שכזו" אמר שגריר פולין לוואלה! 8̂
^ תגיות: פולין, ישראל, וושינגטון, רון דרמר

>-*' עמרי נחמיא0, שליח וואלה! כ^\1£\ו לוושינגטון £
̂•^ יום שלישי, 04 בדצמבר 2018, 09:40

ל6 י 1 שתף 0 * 0 

ו[

צילום: רויסרס ולע"מ, עריכה: שניר דבוש

/ \ 811666 מבית וואלה! £1¥5/

/¤¤̂/ לכבוד החתונה: 5 סיבות ממש מעולות לשנוא את אילנית ^̂ ^̂ ?



חדשות 68
אני מקווה שבשנה הבאה , והוסיף: " שנערך בבית השגריר הפולני בנוכחות נציגים מממשל טראמפ

השגריר הפולני לישראל ידליק נר חנוכה בשגרירות חנוכה בירושלים".

ק, אמר לשאלת וואלה! 5/\/\1£\1 על דברי דרמר: "כרגע, עם זאת, שגריר פולין בוושינגטון פיטור ווילצי
, אבל אני לא מעורב בנושאים לממשלת פולין אין תכנית שכזו. אנחנו מודעים לתקווה הזו ולבקשות הללו
האלה. עבור פולין זה נושא דיפלומטי מורכב. אני לא מופתע שדרמר אמר את הדברים הללו אבל אין לי

, אבל לא יודע עברו מה להוסיף לזה. אני יודע שיש עוד אנשים בממשל האמריקני שרוצים שעוד שגרירויות י
אם נעשתה פניה לממשלת פולין".

, ואמר כי הוא התייחס למשבר ביחסים על רקע החוק הפולני בנוגע לאזכור אחריותה של פולין לשואה
, היתה הצהרה משותפת של ראשי הממשלה שהתייחסה לעבר ולשיתופי פעולה "למרות המחלוקות

בעתיד. מהצד שלנו הבעיה נפתרה".

לקריאה נוספת בנושא
עביר את השגרירות לי-ם - מי שמתנגד הוא פחדן כיה: א נשיא צי

התקררות מול הפלסטינים? ארה"ב תאחד את הקונסוליה עם השגרירות בי-ם
שגרירות פרגוואי נפתחה בירושלים; נתניהו: "אתם חברים שלנו"

̂ * * י י*< ^1̂ ^̂ ^̂ 9 ^90י99̂ם

י- / /  ¥ /
? ,

 י
י •*?**� ו
/ י

̂*י*|̂| 5 י * ו *^̂ ̂^< ^י" ��".;""""*,. ^

^̂ ¤̂ ^ / 1 ? "̂ ?̂  1 27 1̂ ^̂ ^ ??̂ ^

שגריר פולין בוושינגטון, פיטור ווילציק (צילום: עמרי נרומיאס)

, וכן לציון מאה שנות עצמאות לפולין 70-1 שנות עצמאות לישראל. האירוע המשותף נערך לציון חג החנוכה
, סלובקיה בשנה וחצי האחרונות התחזקו מאוד היחסים בין ישראל לפולין ולמדינות נוספות כמו הונגריה

. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בשנה שעברה כיה הנחשבות לסמן הימני של האיחוד האירופי וצי
, ויקטור אורבן. בפורום וישיגראד עם ראשי ארבע המדינות, וכן ביקר בהונגריה ואירח בישראל את מקבילו

, ואמר כי הוא מקווה שבביקורו כיה מילוש זמאן לרגל חנוכת "בית ציכיה" בשבוע שעבר ביקר בארץ נשיא צי
הבא תיחנך שגרירות בירושלים.



חדשות 88
שלנו, כל אלה רק מחסומים מלאכותיים שזורעים שנאה וקונפליקט". לדברי דרמר, "א0ור לנו לשכוח שמה
שמפריד בנינו זה מה שמייחד אותנו. זה עושה אותנו פולנים וישראלים. יהודים ונוצרים. זר. נותן משמעות
לחיים שלנו ומטרה לעתיד שלנו. אנחנו צריכים לפעול למצוא מכנה משותף וערכים משותפים, אבל עלינו
לא לנטוש את הזהות הייחודית שלנו. אומה שלא מדגישה את מה שמייחד אותה לא תשרוד בתור אומה.

ישראל ופולין הן שתי מדינות עם גאווה לאומית, ואם יש זמן לחגוג את הגאווה הלאומית זה בחנוכה".
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מקווה לראות את שגרירות פולין בירושלים. שגריר ישראל בארצות הברית רון דרמר (צילום: אי-פי)

לדברי השגריר, "אני שמח שהממשלות שלנו היו מסוגלות להגיע לה0כם שמאפשר לנו גם לכבד את העבר
וגם לעבוד למען העתיד. העתיד נראה ורוד מי פעם. אנחנו מעמיקים את הקשרים בסייבר, טכנולוגיה,

חינוך ותיירות. הקשרים שלנו בתחומי המודיעין גורמים למדינות שלנו להיות בטוחות יותר, והקשרים הללו
חזקים יותר ממה שאנשים מבינים".
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משרד החוץ אודות המשרד מידע ושירותים שיר1ת ק!נ0!לר� בורכז תקשורת יח0י חוץ ר!

משרד החוץ מרכז תקשורת ראש הממשלה נתניהו שוחח עם ראשי מדינות

תקשורת אש הממשלה נתנ'הו שוחח עם ראשי מדינות "רכז

הודעות דובר 06.01.20

מרחבי העולם חןת עם המנה.ג.ם ע0קו במצב האזורי ובהתפתחויות באיראן.

̂^מ ^̂ ^̂ ^̂ _^~* "_^_".__" 
הודעות סגנית שר החוץ
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מתאוש מורביצקי, נשיא

רומניה קלאוס יוהאניס ראש הממשלה בנ�מי1 נתניהי

ועם יו"ר הפרלמנט
זכויות: לע מ - עמוס בן גרשום

הרומני ליביו דראגניה.

לפני ימים אחדים שוחח ראש הממשלה עם קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל.

השיחות עם המנהיגים עסקו במצב האזורי ובהתפתחויות באיראן.

כמו כן, ראש הממשלה נתניהו הודה לנשיא רומניה ולראש ממשלת פולין על כך שנמנעו בהצבעה באו"ם.

גרסת הדפסה שלה לחבר

תנאי שימוש מפת האתר צור קשר ̂י00 חוק חופש המידע
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חדשות // פוליטי-מדיני // יחסי חש

בתמיכת 128 מדינות: האו"ם אישר את ההצעה נגד
ההכרה בירושלים

'—י �—' |"� .̂ _ —- ..".. ... — - ,.--'*- ... ן *. ... ..-•"• _.,_-.ן. _-'• ... .... -_.-' .... ."ן *- -. ן .... .... .

מהאיחוד האירופי וקנדה - ורק תשע התנגדו. שגרירת ארה"ב: "לא מבינה למה ישראל נשארת
בארגון העוין הזה". נתניהו: "דוחים את ההחלטה, מודים לטראמפ". אבו מאזן: "זה ניצחון"

^ תגיות: האו"ם, ירושלים, סורקיה, ארצות הברית, ניקי ה"לי

יום שישי, 22 בדצמבר 2017, 01:58 י�1טל שלו ועמר1 נרומיאס, שליח 1ואלה! 5/\/\£!\1 לוושינגטון נ
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צילום: רויםר0, עריכה: תום זואילי
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מותגי איפור מחו"ל ומחירים נגישים: רשת הפארם החדשה
 בישראל
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חדשות 111
1̂ <י*# /� 4 1 1�̂,̂ ~ו_ו  ^ /̂ 1̂ 11̂ וו 1_ ̂�1 ן ̂ו וו 4 1̂ וווו 1̂ ̂ו ו  *ו ו. 111 ו^  ̂ 1̂ ו-ו \ושו וו 1-4 ???- /6י# *\^ * x1 � ̂.ג-ו ? ו. 1

- רק 9 מדינות התנגדו - ארצות הברית, ישראל, גוואטמלה, הונדורס, איי מרשל, מיקרונזיה, נאורו,

פאלאו וטוגו

- 35 מדינות נמנעו בהן מדינות מרכזיות באיחוד האירופי

- שגרירת ארה"ב באו"ם: "לא מבינה למה ישראל נשארת בארגון העוין הזה"

- דני דנון: "המדינות שתומכות בהצבעה הן בובות של פלסטינים"

העצרת הכללית של האו"ם אישרה אמש (חמישי) ברוב גדול את ההצעה נגד ההכרה של ארצות הברית

בירושלים כבירת ישראל. 128 מדינות הצביעו בעד, חרף איומי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים

לקצץ להן את ה0יוע. עוד 35 מדינות נמנעו ורק תשע הצביעו נגד.

במשרד החוץ הציבו מטרה שלפיה כ-50 מדינות לא יתמכו בהצעה שקידמו טורקיה ותימן. פרט לארצות
, מיקרונזיה, איי מרשל, נאורו הברית ולישראל, המדינות שהתנגדו להצעה היו גואטמלה, הונדורס, טוגו

ופלאו. במשרד החוץ עמלו כדי למנוע קונצנזוס בקרב מדינות אירופה, ובין הנמנעות היו שש מדינות

מהאיחוד האירופי - פולין, ציכיה, הונגריה, קרואטיה, לטביה ורומניה - וכן קנדה, ארגנטינה,

הפיליפינים ומקסיקו.

עוד 21 מדינות נעדרו מההצבעה בארגון, המונה 193 חברות, וייתכן שלאיומי הממשל לעצור את ה0יוע

היה חלק בכך. הבולטות שבהן היו אוקראינה, גיאורגיה, מיאנמר, וכמה מדינות אפריקניות, שעליהן

הפעילו במשרד החוץ מכבש לחצים רב, בהן קניה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

בין המדינות התומכות, היו הגוש הערבי והאסלאמי, וכן רוסיה, סין, בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה,

יפן והודו.

^ 1 017<� יי* ייי 1 }0נ>"£ זי-י י"¥ ^^^^^
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128 בעד, 35 נמנעות ותשע מתנגדות. רשימת המדינות ואופן הצבעתן (צילום: אי-פי)

לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מ0רה כי ישראל דוחה את ההחלטה האו"ם - אך היא שבעת רצון
מ"המ0פר הגבוה של המדינות שלא הצביעו בעד ההחלטה". עוד נמסר כי "ישראל מודה לנשיא טראמפ על

עמדתו החד-משמעית בעד ירושלים ומודה למדינות שהצביעו יחד עם ישראל, ביחד עם האמת".

שר הביטחון אביגדור ליברמן אמר כי ב"או"ם אין כל חדש". בדברים שכתב בחשבון הטוויטר שלו הוסיף:
"טוב שארצות הברית היא המגדלור המוסרי המאיר לנו מתוך השחור". יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין



11 אתר סשרד החוץ הישראל1
ישראל ופולין קיימו מפגש ממשלות (620) בראשות ראש

ממשלת ישראל נתניהו וראשת ממשלת פולין, ביאטה שידלו
22.11.2016

אנו מודים לפולין על שנקטה עמדה נחרצת מול האנטישמיות המתחדשת בחלקים של אירופה ומול

תגובת הנגד האוטומטית לציונות ומול החלטות אנטי-ישראליות בפורומים בין-לאומיים.
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ועם שר החוץ, ולנהל שיחה

מעמיקה. למדנו להכיר זה

את זו, אך גם זכינו לראות את הידידות הפורחת בין פולין לישראל. היא אמתית, היא ממשית, אך יש בה גם אלמנטים רוחניים עמוקים.

העם היהודי והעם הפולני חולקים היסטוריה בת אלף שנים, היסטוריה שידעה עליות ומורדות והגיעה לנקודת שפל במאה הקודמת עם השמדתם

של שלושה מיליון יהודים פולנים בידי הנאצים. גם פולין 0בלה 0בל נוראי בתקופת המלחמה. ההיסטוריה של ישראל המודרנית ופולין המודרנית

בשבעים השנים האחרונות היא היסטוריה מלאת תקווה וחיוניות אדירה. סיפור עלייתן של שתי הדמוקרטיות המודרניות הללו שנהנות מכלכלות

חופשיות ושחיים בהן עמים חזקים הוא סיפור של תקווה המשמש השראה לעולם בולו.

ביקרתי בפולין מספר פעמים ב-30 השנים האחרונות, ומביקור לביקור אני רואה את השינויים הגדולים שמתחוללים במדינתך. פולין היא אחת

המדינות החשובות באירופה והיא מתפתחת בהיבטים רבים בצורה מהירה יותר מרוב מדינות אירופה. אנו מעריכים זאת, משום שב-30 השנים

הללו, גם ישראל עברה שינויים גדולים, התפתחה באופן מואץ והפכה להיות אחת המדינות שמעלות על נס חדשנות, יזמות וטכנולוגיה, והיא

אחת המדינות המובילות בעולם בתחומים אלה. וכעת, עלינו לאחד כוחות, ואת זאת אנו עושים.

זהו מפגש ההתייעצות הבין-ממשלתית השלישי שלנו, ואנו דנים על הבול: חילופי נוער, תיירות, חקלאות, ביטחון מול הטרור שמאיים על כולנו

ושיתוף פעולה טכנולוגי בתחומים שונים. הזכרתי שלושה תחומים שבהם ישראל מתקדמת, תחומים שמשנים את פני העולם - הגנה בס"בר,

, ולראות כיצד בריאות דיגיטלית, וטכנולוגיה מכאנית, שנשענת יותר ויותר על תוכנה 0313-1 9וכ1. אנו שמחים לחלוק אתכם את כל הנושאים הללו



נוכל לשתף פעולה בהם למען שגשוגם וביטחונם של שני עמינו ולמען עתיד טוב יותר לכולם. נדון גם בנושאים אחרים. דנו כעת ברווחה ונדון

בתיירות ובנושאים רבים אחרים.

אני מאמין שאנו עומדים בפני עתיד מזהיר.

פולין נקטה עמדה נחרצת מול האנטישמיות המתחדשת בחלקים של אירופה ואני מודה לבם על כך. אנו יודעים גם שפולין נקטה עמדה חשובה

מול תגובת הנגד האוטומטית לציונות ומול החלטות אנטי-ישראליות בפורומים בין-לאומ"ם. זה חשוב גם כן.

אנו רואים שינויים בעולם. בכל היבשות מחבקים את ישראל. למרות זאת, אנו מעריכים את העובדה שעד ששינוי זה יגיע לכל הפורומים

הבין-לאומ"ם, פולין נוקטת בהם עמדה נחרצת ומצדדת באמת, שבמקרה הזה אומר שהיא מצדדת בישראל.

אני רוצה לברך אותך ש1ב, ראשת הממשלה שידלו. את מבקרת במדינה שרואה בפולין ידידה ושותפה למאמץ לאחוז בעתיד. העתיד שייך למי

שמחדש. ישראל היא אומת החדשנות, ישראל היא ידידה של פולין שרוצה גם היא לאחוז בעתיד זה.

ברוח זו, ברוכה הבאה. ברוכה הבאה לישראל".

-- במסגרת המפגש נחתם הסכם בדבר שיתוף פעולה בתחום הביטוח הסוציאלי והסדר מנהלי ליישום ההסכם בדבר ביטחון סוציאלי. זהו מפגש

הממשלות השלישי להעמקת היחסים הבילטרליים. במסגרת המפגש נידונו וחוזק! שיתופי הפעולה בתחומי הכלכלה, ביטחון, המדע והטכנולוגיה,

הגנת ס"בר, תשתיות ואנרגיה, חינוך ותרבות.
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הנדון: בקשתד לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 בנושא ההצהרה המשותפת עם ממשלת
פוליו

סימוכין: בקשתך מיום 2.7.2018
שלום רב,

בהמשך לבקשתך שבסימוכין, ולאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים, להלן התייחסותנו •.

1. אנו מבקשים להפנותך לדבריו של ראש הממשלה ושר החוץ, מר בנימין נתניהו, מיוס
27.6.2018, בנושא ההצהרה המשותפת בין ישראל לבין פולין:

̂ע// :8ק1111 \̂¥.20̂ 1270618)111;01ק €¥€111/¥8\8/11€)€11ז31111ק16)/11/11£.

2. משרד החוץ מנוע מלמסור מידע נוסף בשל חשש לפגיעה ביחסי החוץ של מדינת ישראל בהתאם
להוראת סעיף 9(א)(1) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן� החוק}. כמו כן, אין
באפשרותנו למסור את המידע המבוקש מן הטעמים שמפורטים בהוראות סעיף 9(ב)(1) לחוק
בדבר מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה
; סעיף 9(ב)(3) לחוק בדבר מידע על אודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם לבצע את תפקידיה
; וסעיף 9(ב)(4) לחוק שעניינו מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של אדם שמחוץ לרשות
התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו
במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה,

למעט התייעצויות הקבועות בדין.

3. לתשומת ליבך, בהתאם לסעיף 7(ו) לחוק, אתה רשאי להגיש עתירה כנגד החלטה זו, תוך 45
ימים לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.
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