
 

 

 

        

 היסטוריה ודילמות –על משפטי הנאצים ומשפטי קאפו 

 

 אליקים רובינשטיין

 לזכר בני משפחתנו קרבנות השואה

 

, ובמיוחד 3391-ל 3311 השואה, שנות הבלהות שעברו על העם היהודי בין  

היא לצערנו  ,ובהן הושמד שליש ממנו, 3391-3313ה יבימי המלחמה העולמית השנ

בעשורים האחרונים הדגש, מעבר  .לתי נדלה של סיפורים קשים ומכמירי לבמבוע ב

 של העם היהודי ושישה מיליוני תולאמירה הכללית המצמררת על תכנית השמד

סיפוריהם האישיים של הקרבנות, הממחישים את עצמת האסון; אבדן על הוא  קרבנות,

שכנים, ובני עיירה. לא  ,ואבא, רעיה ובעל, ילדים ונכדים, בני משפחות מורחבות אמא

; יש פנים בכדי המוזיאונים העוסקים בשואה מדגישים כיום את הסיפור האישי

אלף להבדיל  –. פן אחר של הפנים האינדיבידואליות הוא לקרבנות כמות שיש להם שם

קטן מהם נשפטו בתקופה הראשונה  . חלקםומסייעיהפניהם של הרוצחים  –הבדלות 

שלאחר השואה, ולאורך שבעים שנים נמשך המאמץ להביא עוד מהם לדין. אנו מצויים 

השואה פושעי מדרך הטבע. הצעירים ביותר מהיום בשלכת של מאמצי ההעמדה לדין, 

נוקפות השנים; ובעוד היית מצפה אכן, בני תשעים ויותר. שעודם חיים, הם כיום 

תמעט ההתעניינות בשואה,  האודים המוצלים מן האשגיל", שעם הסתלקות בהיגיון "ר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה  .ככל שחולף הזמן ההתעניינות גוברת :המצב הוא הפוך

השואה הבינלאומי זוכה לציון במדינות רבות, זכרון יום זוכה לתהודה רבה בישראל; 

 חיילים ,של תלמידים -משלחות  הממשלה והכנסת עשו יותר מבעבר לרווחת השרידים,

מעט סרטים לא  ;נוסעות לפולין לגאיות ההריגה; עבודות מחקר נכתבות -ואחרים 

 ותכניות רדיו וטלויזיה הנדרשים לנושאי השואה. 

 

הוריו, אחיותיו  –אומר משהו אישי: בן אני לניצול שואה. משפחת אבי  

)בין  לנין בבלרוסם תבני עייר לקבר אחים עם כל 3391נורו באוגוסט  וומשפחת אחות

על ידי הנאצים ועוזריהם. דודי אחי אבי נפל בצבא  בפולין( היתה שתי המלחמות

טיפה כמובן רק  וואנ רבלינקה;. משפחת רעייתי שולחה מורשה לטבפינלנדאדום ה

דן; לכך אשוב. לא דיברו על האבובביתנו  ,בארץנולדתי וגדלתי נוגה בים הזוועה. אך 

ר אל עולם השואה, בפניי ובפני חבריי צוה משפט אייכמןפתח , 39-31כבן  אך בהיותי

ראש הממשלה יצחק שמיר, שהיתה לי הזכות לכהן ומאז לא חדלתי להתעניין בו. 
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כמזכיר ממשלתו ושהוריו ואחיותיו נטבחו בשואה, היה מדבר על עמנו כגוף שמהלך 

 .ן את ההעמדה לדין; לזכר הנספים אנו חבים הן את ההנצחה והכרות איברים

 

כיועץ המשפטי למשרד  –נזדמן לי לפני למעלה משלושה עשורים להשתתף  

 ג'ון במו"מ עם שלטונות ארה"ב לענין – ינגטוןושבוהחוץ וכציר בשגרירות ישראל 

מה -שקדם להסגרתו לישראל ולמשפטו. גם הייתי קשור במידת ,מיאניוקדן אאיוו

שלא צלחו להשיג את מעצרו של הרופא הסאדיסט יוזף מנגלה, שנתבררו  במאמצים

ולבסוף, בעת כהונתי כיועץ משפטי לממשלה ביקשו עורכי דינה של פרופ'  .כעקרים

דבורה ליפשטדט, שנתבעה לדין בבריטניה על ידי מכחיש השואה דיויד אירוינג, כי 

נכתבו בהיותו במעצר, את רשימותיו של הצורר אדולף אייכמן, ש הנשחרר למשפט

 גוריון והיועץ המשפטי לממשלה גדעון האוזנר נסגרו-ובהנחיית ראש הממשלה דוד בן

עם אישים שונים, ובהם אב בית הדין במשפט אייכמן השופט התייעצויות . אחר לעיון

בית שופט ולימים איש התביעה ) ,( משה לנדויבית המשפט העליון )ולימים נשיא

פריזל, ביתר פרופ' אגנז המדינה ואל בך, פרופ' יהודה באואר גברי (המשפט העליון

באנגליה התברר כי אין צורך  שפטאמנם מ  .החלטנו לשחרר את החומר לכל מאן דבעי

וסבורני גם  ,, שכן השופט קיבל את עמדת ליפשטדט. עוד יצוין, כשלעצמי סברתיוב

ם ועוזריהם, וגם אם כיום, כי היתה חשיבות עליונה בהעמדה לדין של פושעים נאצי

צריך חלוף הזמן והגיל ל .נוכח גילם המופלגיום מיום לקשים נעשים כיום הדברים 

מקום האפשרות להעמיד לדין שונה מעצם ביטוי בעונש, אם תהיה הרשעה, בנתן להי

זאת, מטעמי צדק ומצדיקה עוצמת הנושא הצדיקה ישנן ראיות לכאורה. ש

 אינדיבידואלי וגם מטעמי חינוך, וכמסר לדורות הבאים. 

 
בפן מרתק ועצוב של הם עוסקים . על כך יםמעידם אף הנסקור כאן ש יםהספר 

פרשת משפטי  -פן בתוך : העמדתם לדין של פושעים נאצים, ופן הגדול טרגיהסיפור ה

 Forgottenהספר האחד . אחיהםבעבירות נגד יהודים שסייעו לנאצים אסירים , סהקאפו

Trials of the Holocaust (New-York University Press, (2014)) וסק במכלול ע

 משפטי הנאצים החל מימי מלחמת העולם השניה ואילך; זהו ספרם של שני פרופסורים

קודמים, מחקרי שואה , בעל Chapmanמאוניברסיטת  Michael J. Bazyler, מארה"ב

 מאוניברסיטת ויסקונסין. Frank M. Tuerkenheimerותפו שו

 

קאפו השואה איתמר לוין, וחוקר הפרשן המשפטי הספר השני הוא ספרו של  

צבי ומורשת -יד יצחק בן ,העמדת יהודים לדין בישראל באשמת סיוע לנאצים ,באלנבי

 שואה; ספרוה בחקר התמחה(. המחבר 1131-תשע"הבית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' )
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-ב התכנסות איומה זו בסיס מעולה ללימודוא ה ועידת ואנזה( על ןת לישלומ)עם 

 גבוהים ודרגותאקדמיים  אריםתהרייך הגרמני, בעלי  ם מןשבה ישבו בכירי ,11.3.91

מקסים של אגם מושלג, וגזרו נוף גבוהות, הרימו כוסיות וסעדו בנחת אל מול  ממשל

 למוות דינו של עם. 

 

stthe HolocauForgotten trials of  

 

, ואסקור בקצרה את Forgotten Trials of the Holocaustאפתח בספר  

את הנשכח, את תעד שמו של הספר מעיד על מגמת כותביו ל המשפטים המתוארים בו.

הם נחלת  הספר, , ככתוב בהקדמתשואה מה שלא נצרב בתודעה הציבורית. שני משפטי

יבונל הצבאי הבינלאומי כבית משפט של הטר משפטי נירנברגתודעתם של רבים: 

ארה"ב, בריטניה, צרפת וברית  –המנצחות במלחמה משותף מטעם מעצמות הברית 

ערך סמוך לאחר נ ברגנרמשפט ני. 3311-3313-בירושלים בומשפט אייכמן המועצות; 

המשטר הנאצי שבעלות הברית ראשי ובו הועמדה לדין השורה הראשונה של  ,המלחמה

עליהם; המשפט הסתיים בהטלת עונשי מוות, מאסרי עולם ומאסרים הניחו ידם 

ושלושה זיכויים. משפט זה לא התמקד, מבחינת התביעה שבראשה עמד שופט  ,ארוכים

בית המשפט העליון של ארה"ב רוברט ג'קסון, בשואת העם היהודי, אלא במארג פשעי 

מדינת ישראל  - משפט אייכמן , אך הוא הפך לשם דבר.המלחמה הנאציים בכלל

שחרף  ,את אדולף אייכמן ,בארגנטינהבמבצע של המוסד  ,3311-הצליחה ללכוד ב

היה דמות מפתח בהשמדת היהודים; הוא הועמד לדין בירושלים,  דרגתו הנמוכה יחסית

בפני  שנערךמשפט ההמשפט קיבל פרסום גדול. לא זה המקום להאריך דברים על ו

בירושלים )שופט בית המשפט העליון משה הרכב מיוחד של בית המשפט המחוזי 

הורשע ונדון למוות בדצמבר (. אייכמן רוהד"ר בנימין הלוי ויצחק  יםלנדוי והשופט

 נתלה 13.1.3311-ב. 3311בבית המשפט העליון במאי בערעור , והדבר אושר 3313

צבי דחה בקשת חנינה שהגיש במלים הלקוחות מסיפור -. נשיא המדינה יצחק בןאייכמן

מך". בישראל תשכל מנשים א-כן"כאשר שכלה נשים חרבך )ט"ו, ל"ג(  שמואל א'ב גגא

ע ונדון הורשכשומר בטרבלינקה,  שהוסגר מארה"ב דמיאניוקלימים גם משפט נערך 

וזוכה בסופו של דבר מחמת הספק בבית  ,3311-למוות בבית המשפט המחוזי ב

מש שנות מאסר על סיוע חדון לכעבור שנים, נ המשפט העליון, אך שב ונשפט בגרמניה

 . ומת בטרם נדון ערעורו ,לרצח בסוביבור
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אך בנוסף לאלה היו עוד לא מעט משפטים באיזורי הכיבוש השונים של בעלות 

ל שבאיזור הכיבוש  .(0991אנציקלופדיה של השואה )המתועדים בין היתר ב,הברית 

משפטים כנגד רופאים, משפטנים, מפקדי מחנות,  3391עד  נערכובגרמניה ארה"ב 

נערך משפטו של סגל מחנה  באיזור הבריטי .תעשיינים ואנשי פיקוד נאצים בכירים

  השתדלותב אושוויץממפקדים בגרמניה עצמה נשפטו שים יברגן בלזן. בשנות הש

גיה טי פושעי מלחמה בהונגריה, בנורבנערכו משפ כן .התובע היהודי פריץ באואר

נו לימים, ם שנדונו לתקופות מאסר ארוכות נחובפולין. לא מעט מן המורשעיו

ראשיתם , אשר יםפטהספר שלפנינו מתעד סדרה ארוכה של משועונשיהם "התמסמסו". 

גם ם, וישנן חריתם בסוף שנות התשעים למאה העשריוא ת העולםה של מלחמבעיצומ

ם, ולכך נשוב בסיפת הדברים; נאציעדין מתקיימים משפטי התרחשויות עד ימינו אלה. 

האפשרות לעשיית צדק בחלוף למעלה משבעים  קרי, והויכוח כיום הוא מסוג אחר,

 . והשואה המלחמהמתום  שנה

 

בהקדמת הספר מתארים המחברים את הדילמות העובדתיות והמשפטיות 

תמקד בשואת היהודים, ולמשל , לא השכאמור – משפט נירנברגשעמדו לפני מנהלי 

ילור לא ידעו עד הגיעם לנירנברג על ירד טולפטגנרל השופט ג'קסון ועוזרו  ,התובע

רפאל  3399-בשטבע  ג'נוסיידהמקורי החשוב השמדתם ההמונית של היהודים, והמונח 

הנאשמים , טרם חדר לתודעה. יתר על כן, אמריקאי-פולני-היהודיקין, המלומד למ

אף  –מעשי לשואה במובן האישית  לא היו בהכרח אחראים (הראשון) נירנברגבמשפט 

ומכל מקום בסופו של דבר  –ני סבור שהגדרה זו היא הטובה ביותר יכי אציין כאן כי א

 במידה מסוימת נושא השמדת היהודים. הועלה  נירנברג במשפטגם 

 

 ,יובל שניםהמשתרעים על פני כ עשרה במספר, המשפטים המתועדים בספר,

המחברים  .העמדה לדין, משפט בינלאומי ומשפט פנימימעוררים שאלות של מדיניות ה

שהרי  לעומת עוצמת הפשעים, כל עיקר לצפות לצדק במקרים כאלההיה תוהים, הניתן 

, אין דרך להעניש את כל הרוצחים, ספקלרוצחי מאות ואלפים אפילו דין מוות אינו מ

מפגיע כי היה ב. כאמור, כשלעצמי סבורני והנורא הפשע אופיהולם את  ווהעונש אינ

של הדרך בה נוהלו  יהפרוצדורלהספר מטעים את הצד מקום להעמדה לדין. 

 המשפטים. 

 

 0991 -משפט חרקוב 
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מבין המשפטים שבספר כוללים מפקדי מחנות, שומרים וגם קאפוס )שומרים 

ומועילה של הפשעים שעליהם הובאו  בהירההאסירים(. כל פרק כולל סקירת רקע 

בעיר חרקוב שבאוקראינה שנערך , 3391-ב משפט חרקובהנאשמים לדין. ראשון נסקר 

הגם שהקרבנות  ,שמציינים המחבריםכמות כנגד שלושה נאצים ומשתף פעולה רוסי. 

המשפט נדרש לרוצחים שפעלו בשיטה  .לא נזכרה יהודיהמלה היו כמעט כולם יהודים, 

, הפלישה הנאצית מבצע ברברוסהבשטחים שנכבשו לאחר  3391-3393-ה בנהגאשר 

 יהם, קרי, ירי הנרצחים לבורות שנחפרו סביב ער3393לברית המועצות ביוני 

נערך  3391, והמשפט בדצמבר 3393רע הרצח בדצמבר י. בחרקוב אועיירותיהם

על ותק ם, האמריקאי אדמונד סטיבנס, בהכתביתקשורת. אחד דלתיים פתוחות לב

בברית המועצות, אמר כי המשפטים הזכירו את משפטי הבגידה הנודעים בברית 

ך לממשל הסובייטי הנאשמים לא היו דמויות מרכזיות, א. השלושים המועצות בשנות

מילוי פקודות; ההגנה לא  –כמתבקש כנראה  –ההגנה היתה טענת היה ענין בהם; 

כל הנאשמים נדונו למוות והוצאו אך אלא כי לא יוטל עונש מוות;  ,זיכויאיפוא ביקשה 

ון לשלושה ולהורג למחרת גזר הדין בתליה בכיכר העיר. כדברי המחברים, המשפט כ

הקרבנות, מטעמים שונים. לכל קהל הסובייטי הפנימי, הבינלאומי והגרמני,  –קהלים 

(, וניתנו לכך 13-11)עמ'  אזרחים סובייטיםתוארו כאף שהיו רובם ככולם יהודים, 

. נזכור, במשקפי ממשלת ברית "איננו מבדילים בין מתים"הסברים לשוניים כגון 

סטאלין היה אנטישמי. כן כי בין המעורבים ברצח היו סובייטים, ו , כידאז המועצות

שכן לתי הוגן, בבהכרח היה לא , ראוהלדעת המחברים, אף שהיה במשפט רכיב של 

 3331-הנאשמים אכן היו אשמים. אוסיף הערה אישית: בו – משפטיתנשמרה פרוצדורה 

הדמדומים של בעידן מסוימת  "הרפתקנות"תוך בעיירת אבי בבלרוס,  לראשונהביקרתי 

שדיבר באזרחים לי כי על קבר האחים הונח שלט נתברר שם ו ,ברית המועצות

כפי שמסר לנו ולדימיר  –עצמה היה ויכוח  גטוסובייטיים מן הגטו, וגם על המילה 

למדתי כי , 1131-בהתנדבות. בביקורי הבא ב בויארין, המורה המקומי שטיפל בהנצחה

 חל שינוי בהנצחה.

 

 משפט פייר לאוואל בצרפת

 

בעבירות הועמד לדין ופייר לאוואל היה ראש ממשלת צרפת של ממשל וישי,  

 31,111שלוח במ וותאחריעל וקשר נגד בטחון המדינה ושיתוף פעולה עם האויב, 

בעוד הוא טען שהציל את מרבית יהודי צרפת.  -ודים מצרפת למחנות המוות בפולין יה

פוליטיקאי משנות שפעל כ , משפטן3111הפרק מתאר את עלייתו של לאוואל, יליד 

; הוא אהד מקדמת דנא את הממשל הצרפתיות לשל המאה העשרים, במעהעשרים 
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סגן ראש ממשלה. במחצית השניה של תחילה בימי משטר וישי היה . הקשר עם גרמניה

המרשל  ו שלנשיאותימי , ב3391שנתיים עד לאפריל כהיה לראש ממשלה במשך  3391

דגש על יהודים שלא היו ב ,רוש יהודיםילהוראות הגרמנים לגהוא נענה פיליפ פטן. 

חרור לאחר ש צרפת. במידה מסוימת ליהודים אזרחיאזרחי צרפת, תוך מתן יחס שונה 

והועמד לדין, כמות שהועמד  סיונו לברוחבנצרפת בידי בעלות הברית נעצר לאוואל 

-הומר למאסר עולם והוא מת בכלא בש נגזר דין מוות פטן לדין לפניו. על פטןהמרשל 

משפטו של לאוואל, לדעת המחברים, לא נוהל על פי הפרוצדורה . 31, בן 3313

ה פגום, עורכי דינו לא קיבלו את כל החומר הרלבנטי, והסדר הדיוני היכהלכתה 

ו הגנה ק –כאמור  – תוך שנקט, ולאוואל התלונן על כך; במידה רבה ייצג את עצמו

 ,ובסופו הורשע 3391באוקטובר  3-ל 9את יהודי צרפת. המשפט נמשך בין  להצילפיו 

הוצא להורג, לא לפני שניסה להתאבד. לטענת המחברים, לאוואל באוקטובר  31וביום 

פטו, מבקרים מאד את הדרך שבה נוהל משהם אך  ,ביצע את הפשעים שיוחסו לו

  ולטעמם לא היה זה משפט הוגן כראוי.

 

 דכאו באיזור הכיבוש הגרמנימשפט 

 

ומיד הוחל באישום הסגל  ,3391באפריל  13-שוחרר בדכאו, מחנה הריכוז  

בדכאו זכו ליחס יהודים היוזכר, כי בתוך שלוש שנים. רבים משפטים נערכו  ;הנאצי בו

ים מתארהגרוע ביותר ושיעור המוות בתוכם היה גדול מכל קבוצה אחרת. המחברים 

מנהלי , במקביל למשפטי נירנברג. 3391דצמבר -משפט סגל דכאו שנוהל בנובמבראת 

הועמדו לדין  ;תובעים וסנגורים מצבא ארה"בטים, חבר שופבפני נשפטו  מכונת הרצח

שמונה  נדונו למוות, ועונשי 19 ות במפורט(.וארמתאחדים קורותיהם של נאשמים ) 91

. בית המשפט, התביעה 3311הומרו במאסר. מי שלא הוצא להורג, שוחרר עד 

משפט הקצר של המשפט, כמעט משכו , אך לעשות מלאכתם כדין והסנגוריה השתדלו

 ר גם פגמים פרוצדורליים. יצבזק, 

 

 (Göth) משפט אמון גת

 

 רשימתבששמו קשור מחנה  ,אמון גת היה מפקד מחנה פלאשוב ליד קרקוב 

 Supreme National-הבפני בית משפט פולני מיוחד,  3391. משפטו נערך בקיץ שינדלר

Tribunal ם, במקביל למשפט נערכו שחד משבעה משפטים שאהיה זה  .שפעל שנתיים

שטבע למקין  ג'נוסיידשימוש בביטוי הלראשונה נעשה שם לדברי המחברים  .נברגרני

מספר שמילא לאחר  3391-. גות, יליד וינה ונאצי מנעוריו, הגיע לפלאשוב בכאמור
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-מחנה ריכוז בל, והוטל עליו להשלים את בניית המחנה, שנעשה SS-תפקידים ב

מטרנוב ועוד.  ,מקרקוב אושוויץים ל. גות היה אחראי לגירושם של אלפים רב33.3.99

 צוותו, כדברי אחת האסירות שעבדה במשק ביתו, נהג כמטורף בופלאשוב עצממחנה ב

עשה לכיסו וצבר  "הצד מן"בפקודתו.  אושוויץעל הרג אנשים, וגם משם שולחו ל

מרכוש האסירים, כולל זהב שיניים. הוא פוטר מתפקידו בגלל שחיתות והואשם על ידי 

ק חילוביץ( שסייע לו בעשיית הונו. , יחד עם יהודי )ויל3399בספטמבר נאצי המשטר ה

קאים והועבר לידי נעצר על ידי האמרי 3391אך משפטו לא הסתיים, ובפברואר 

המשפטים שנוהלו בטריבונל שהוקם, שכלל גם יהודים באופן בולט. לשפיטה  הפולנים

בכתב תאר בהרחבה את המשפט, שהליך, דומים למשפט נירנברג. הספר מהבמובן  ,היו

 31-היו קרוב ל , בשונה ממשפט נירנברג, הובלטו הפשעים כלפי יהודים.האישום בו

עדים, רובם אסירים לשעבר; גות עצמו ניסה למזער את מעשיו וטען כי נהרגו בפיקודו 

אנשים רק כשהיו בידם חומרי נפץ, וכי לא הרג בעצמו אנשים. הוא נדון למוות והוצא 

 . 31.3.91-ג בלהור

 

 בהמבורג (cküRavensbr)ראוונסבריק י הנשים ממחנה משפט

 

ק, ירג משפטים נגד סגל מחנה ראוונסברוצבא הכיבוש הבריטי ניהל בהמבו 

 11-מ 13 – שהיה ברובו הגדול מחנה נשים, והמשפט הבליט את תפקיד הנשים

המחנה הוקם עוד את פשעי הסגל הרפואי במחנה. כן ו ,בפשעי הנאצים –הנאשמים 

-אביות, כסל 91%-בראשית המלחמה, ולאורך שש שנות קיומו נאסרו בו נשים רבות, כ

צועניות. המחברים מצטטים את המלומדת רושל סיידל  1%-יהודיות, וכ 11%

(Saidelש ,)גהינום מיוחדקראה למחנה ר שא, בו חקרה את נושא הנשים היהודיות 

נדונו ומהם . הפרק נדרש לפשעיהם של הנאשמות והנאשמים, שכולם הורשעו, לנשים

למוות ארבע נשים וארבעה רופאים. המחברים שואלים עצמם אם נעשה צדק, ותשובתם 

ולנושא  –שם כללית היא חיובית, למעט העובדה שסבורים הם כי לגבי הקאפוס ה

דם כאסירים )אמנם יש יה מקום להביא בחשבון את מעמה –הקאפוס נידרש בנפרד 

את גזרי הדין המקלים לחלק בביקורת מהם שגזר דינם הומתק(. יש, עם זאת, הרואים 

אסירה, גול, -גנרל שרל דהצרפת אחת המבקרות היא אחייניתו של נשיא  ;מן הנאשמים

 ערכת הברוטליות במחנה.  הבריטים כשלו בהמכיני המשפט שסברה כי 

 

 שאלת הציות לפקודות – רנברגבני – zgruppentEinsa-משפט ה
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עלתה במשפט נגד אנשי יחידות הרצח הגרמניות שאלת הציות לפקודות  

היו אלה ארבע קבוצות  –שביצעו את הרג היהודים בירי לתוך בורות באזורי הכיבוש 

הוטלה המשימה לרצוח  אנשים, אשר עליהן 111-ל 111בין בכל אחת , של יחידות

נשים. המשפטים נוהלו א ןממיליובולשביקים, יהודים וצוענים, ובסך הכל הרגו למעלה 

; התובע הראשי היה משפטן אמריקאי צעיר יליד 3393-על ידי ממשלת ארה"ב ב

הוטלה משימת התביעה שעליו  (, חייל משוחרר,Ferenczטרנסילבניה, בנג'מין פרנץ )

נאשמים שפעלו בעיקר במדינות הבלטיות,  19טיילור. נשפטו  על ידי גנרל טלפורד

חד מהם, השופט א –בבלרוס, ברוסיה המרכזית ובאוקראינה. השופטים היו אמריקאים 

במשפט אייכמן;  לימים, העיד (, שופט מפנסילבניהMosmanno) הראשי מייקל מוסמנו

אוטו  SS-נרל הבצי ארה"ב. הנאשם הראשי היה גקצין בכיר במלחמת העולם שירת כ

של גב' רבקה משפט אייכמן מעדות מזעזעת ופיעה מכרקע (. Ohlendorfאולנדורף )

זו היתה  ;ר אחים בעיירה פובוסט בפלך פינסקפחתה נורתה לקבששמ, יוסלבסקה

מתוארים גם מאמצי ושיטה אחרת היתה המתת אנשים בגז במשאיות. כאמור, , השיטה

(, הן במישור "כתב האישום מגזים"הפרטני )ההגנה של הנאשמים, הן במישור 

אזרחים שנהרגו היו אויבי השכך נהגו גם בעלות הברית, ושבטענה הקונספטואלי, 

, אף ציות לפקודותההגנה של הועלתה התגונן כנגדם. כמובן  , והרייךהרייך הגרמני

המשפט נסתיים בהרשעה  שלא רצה לעסוק ברצח יכול היה להימנע מכך.שהוכח כי מי 

ובגזרי דין מוות למרבית הנאשמים, ולאחרים שנות מאסר רבות. המחברים דנים 

בשאלה מדוע לא כל הנאשמים שהורשעו ברצח נידונו למוות, וכמסתבר מי שהודה 

 39-לא זו בלבד שרק ארבעה מ לבסוף,שכן עונש המוות הוטל על המודים; ו ,בכך שגה

ו בתוך עשור לאחר שנחונו הנדונים למוות הוצאו להורג, אלא שהאחרים שוחרר

בעוד  –מסיבות פוליטיות. מסקנת המחברים: משפט זה מחבר בין המשפט לפוליטיקה 

הנה הקת לדין את פושעי הרייך השלישי, ובהיתה כוונה להעמיד בצורה מ 3391-ב

התובע כתום חמש שנים השתנה הנוף הפוליטי, והמשפט נכנע לצרכים פוליטיים; 

 . 3313בדצמבר  ,טיילורחנינות במכתב חריף לרנץ מחה על הפבנג'מין 

 

 י הקאפוס בישראלמשפט

 

? לא אאריך האפור היש במשפט מקום לאיזור כותרת המשנה של פרק זה היא 

כי בפרק זה, דומני  נושא נדון בהרחבה בספר השני הנסקר כאן; אומר רק,שכן ה ,בו

נכתב על ידי אחד מהם בלבד, בזילר, תוך  בספר, נחלקו דעות המחברים, והוא היחיד

כי לא היה מקום  ,אי הסכמה של האחר, טורקנהיימר. כותב הפרק פרופ' בזילר סבור

למשפטי הקאפו. הוא מתאר כתחליף מעין "משפט קהילתי" שהתנהל בניו יורק בפני 
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. לשיטתו לא היה מקום 3311-בית דין רבני בחסות הקונגרס היהודי האמריקני ב

אשר  –בנסיבות מחנות הריכוז. הוא מצטט את אלי ויזל "רגילה" ת חוקי מדינה להחל

"הקאפוס היו קרבנות. הם נבחרו על ידי  3313-שאמר ב –נפרד מאתנו לאחרונה 

שהיו מהם אכזריים מאוד מאוד, אך גם הם פעלו כמכשירים ביד  . נכוןאויביהם

"בו רצח במקום  כי, האומר איָרנץ, התובע האמריקהאויב". בזילר אף מצטט את בן פ  

היה )שכיח( כמו אכילה, הניתן ליישם את ערכיו ואמות מידותיו של עולם 

הציביליזציה...?". הפרק מסתיים בהערה מסתייגת של המחבר השני, טורקנהיימר, 

ולפיו "העובדה היא שחרף אימת המחנות היו  ,גם את דעתי –בכל הכבוד –המשקפת 

שעשו רק את המינימום בעוד אחרים פעלו בברוטליות ואכזריות מעבר לנדרש.  קאפוס

כך, גם בסביבה האיומה של המחנות יכלו קאפוס לבחור, ואלה שבחרו בברוטלי אינם 

צריכים להימלט מעונש רק מפני שהיו יהודים או עצורי מחנות ריכוז.  אין פירוש הדבר 

. מעמדם כקאפוס צריך עצמו אותו דבר שעשה SSשעונשם צריך להיות כמו של שומר 

להיות נסיבה מקלה במובן של העונש, אך לא ניקוים מאכזריות מופרזת ומיותרת". זו 

כאמור גם השקפתי. גם במשקפי "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו" )חלילה(, אין 

קאפו שהתאכזר באופן תחשבות בענישה. יש מקום להפטור מאחריות פלילית, אלא 

ר תתסליו הצוררים, אינו צריך לטעמי להמעל ומעבר לחובה הנוראה שהטילו ע ,קמובה

לחוק העונשין, י"ב 19מוכרח הגנת הכורח )סעיף משפט הפלילי טענה זו. ב מאחורי

אם עשה אדם מעשה שנצטוה לעשותו יתן הפטור מאחריות פלילית נ; (3333-תשל"ז

האם זה היה מצב הקאפוס?  שנשקפת הימנו סכנה ממשית של פגיעה בחיים. באיום

  ספק.  -במרבית המקרים 

 

שפיטת גרמנים על ידי גרמנים לפי חוקי  –בפרנקפורט  אושוויץי משפט

 גרמניה

  

כנגד  3311-3311-נערך בפרנקפורט בש ,כבר הזכרנופרק זה מתאר משפט ש 

. למשפט פרנקפורט היו אחראים אושוויץעשרים ושניים נאשמים מסגל מחנה ההשמדה 

 אושוויץועדת , מזכיר אושוויץ, אסיר פוליטי לא יהודי בLangbeinשניים, הרמן 

ה הסה, יהודי , שאספה מידע, ופריץ באואר, התובע הכללי של מדינהבינלאומית

מתואר הרקע הנורמטיבי בחוק  ולשעבר פליט בשבדיה, שעמד מאחורי המשפט.

המשפט נתבסס על דו"ח חקירה  ;של מבצעי הפשעים םהיעימנרמני, שחייב בדיקת הג

חמש שנים מאות עדים. הנאשם המרכזי היה סגן מפקד  במשךשל שופט חוקר, שריאיין 

רוברט מולקה. העונשים לאחר ההרשעה היו מאסרים, מהם מאסרי עולם ומהם  אושוויץ

ולא לבד בכמסייעים  אושוויץמאסרים אחרים. המחברים מבקרים הרשעת בכירים ב
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ועל  ,הפרק מסתיים באכזבתם המוצדקת של העדים על העונשים הקלים ;כרוצחים

 כונת המוות. מפעילי משחרור 

 

 בפלורידה( Fedorenko)נקו ורדודור פיפ משפט

 

 OSI - Office ofהמשרד לחקירות מיוחדות באמצעות  ,ממשלת ארה"ב 

Special Investigations , ,ביקשה העמדה לדין של נאצים,  השעסקבמשרד המשפטים

נמנעה כניסתם  111-גורשו ועוד כ 311-כ ש מארצות הברית מי שהשתתפו בשואה;לגר

המשכו , וכדין ה שלאזרחות שהושגלארה"ב. תהליך הגירוש ראשיתו בשלילת הא

אך משנשבה הפך שומר  ,שהחל כחייל רוסיאוקראיני יה ורנקו הדפ .גירוש עצמוב

השופט ת אי ידיעה. התבססה על טענ ובטרבלינקה ולימים הגיע לארה"ב. הגנת

מטעם ( דחה את בקשת שלילת האזרחות Roettgerפלורידה )ערכאה הראשונה בב

רנקו נאלץ למלא את תפקידו. ואולם, בית המשפט וכי פרד, בנימוק ארה"בממשלת 

אישר גישה זו. הוא של ארה"ב ט העליון לערעורים הפך את ההחלטה. ובית המשפ

על ידי הסובייטים והוצא להורג ביולי נשפט  -לפי בחירתו  -הוסגר לברית המועצות 

 המחברים אינם רואים זאת כנוגד את חוש הצדק.. 3313

 

 לונדוןב )ukiSawon)ט אנתוני סווניוק משפ
 

 ,The War Crimes Actבלונדון לפי 3331-האחרון נערך בהמתואר המשפט  

עיירה דומצ'בו, שהצטרף לכוח משטרת העזר ן המ סווניוקהנאשם היה אנתוני  .1991

לאחר לעיכוב הליכים נדחתה.  תוהשתתף ברצח יהודים. בקשבעיירתו, ו של הנאצים

חלק מפרטי האישום נמחק ; אמנם במשפט מושבעים –נמצא אשם שמיעת ראיות 

 הואנדון למאסר עולם כפול. ערעורו נדחה, וו ,סר ראיות, הוא הורשע ברצח יהודיםמחו

יחידת החקירות לפשעי מלחמה פוזרה יצוין, כי מת במאסרו אחרי שש וחצי שנים. 

מסקנת המחברים  .פשעי המלחמה , ולמעשה אין שימוש בחוקסווניוקלאחר משפט 

נוכח הקושי  ,שעי מלחמהופעם  בעשיית משפט במהירותצורך יש ככלל כי  ,היא

  דבר זה הוא כמובן בבחינת פשיטא. ;נאשמים בגיל מבוגרשל לדין תם בהעמדהמתעצם 

 

 סיכומו של הספר

 

מחקר אקדמי לרים כי משפטי הנאצים נשכחו, וגם לא היו נושא והמחברים סב 

גם ולהתעניינות, הגם שאף לא אחד מן הנאשמים הכחיש את העובדות הבסיסיות 
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את  אייכמן היתה שידעשל  והגנת ,משלל .בסכנת עונש מוות או מאסר ארוך שהיהכ

גם האנטישמיות שביסוד מעשי הרצח ההמוניים.  , אך ציית לפקודות. מוטעמתהנעשה

ת ; איכוהגוריישל הסנ הם את הקשיים בהבאת ראיות; חשיבותדגישיהמחברים מ

בגרמניה, שבו  במשפט דמיאניוקגורם כ – השפיטה; הקושי שבחלוף השנים, כדוגמה

נגד פושעים  מחברים יש להמשיך במשפטיםהלדעת  .מת הנאשם בעת הליך הערעור

מערכת ב ,בעולם מאמצים אחרים של העמדה לדין של פושעי מלחמהבדומה ל, נאצים

 בפשעי מלחמה. כיום משפט בינלאומית הדנה 

 

בהפניית תשומת הלב לכך שפשעי  ,חשיבותו של הספר? ראשיתבעיניי במה  

כי היה מקום  ,היאוהתחושה המקובצת  ;הנאצים היו נושאי כתבי אישום פליליים

ובהמחשת  ,הצגתואיסוף החומר ובלמשפטים אלה. עוצמת הספר אינה בחידוש, אלא ב

ריכוז הדוגמאות, שאינן כמובן  ;של כלל המשפטיםההיסטורי  אפקט הקבוצתיה

 ות באשר לטיב ההליכים.כהער, ולצידן נאצים לאורך כיובל שניםהמשפטי של ממצות, 

 Ending") 1131בן פרנץ, התובע שכבר הזכרנוהו, התראיין בזקנתו המופלגת, בסתיו 

War as Instrument", 9ל )-Global Brief ,וציין כי לדעתו, "הקונספט של הבאה לדין ,

הוא חשוב  –הפושעים העיקריים כדי להראות לעולם שיש מעשים אסורים של לפחות 

פשע כהיה גינויה של מלחמת תוקפנות  משפטי נירנברגבקדימה ביותר. הצעד החשוב 

שכן כל שאר הפשעים מבוצעים בתוך מלחמה". עשרת המשפטים  –עליון ההבינלאומי 

קולקטיבי ומצפונים בינלאומי על מצפון  העיקכי הנושא  נלמד,המתוארים בספר 

התוצאה המצטברת  -פטים היו מניעים מעורבים לאומיים שונים, וגם אם לחלק מן המש

 חשובה. 

 

 "קאפו באלנבי"

 

פרשת משפטי הקאפו אכן, הספר הראשון. קירת סס בהזכרנו את נושא הקאפו 

נושאת אופי מיוחד; היא נדרשת לשאלת העמדתם לדין של מי שנקלעו בעצמם 

רים, לתועלתם אכזריות כלפי בני עמם, אסירים אחלעתים  למערבולת השואה, אך גילו

האם היה מקום להעמידם לדין?  .שלהם; והדבר נוגע גם לאנשי משטרה יהודית בגטו

ן את חברך י"אל תד  , מפי התנא הלל הזקן, יש לקרוא עליהם את דברי חכמיםאו שמא 

לעניות דעתי היה מקום למשפטי הקאפו, ? , ב', ד'(אבותעד שתגיע למקומו" )משנה 

  כלפי כולי עלמא, שבה נוהלו בישראל. ההוגנת, דרך המכובדת המשפטיתב
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נושא הקאפו, קרי, מי שהיה בעצמו קרבן לרדיפות הנאצים ונכלא, אך קיבל  

, הוא מן הנושאים הכאובים של תקופת תפקיד של אחראי לקבוצת אסירים אחרים

הפכו במקרים מסוימים  הקשותבאנשים מן הישוב, שבנסיבות  השואה. עסקינן לכאורה

רים היהודים ים לנאצים שמעליהם ורמסו את האסבוכבי אופניים", קרי כפפו גרל"

פגעו במי שהיו נתונים  – עיירותבכשמדובר במשטרה היהודית בערים ו –או  ,כפיפיהם

לא בכדי מתלוית בבירור לשם אך שוטר יהודי היה כזה, כמובן; ולא כל קאפו  .למרותם

צל כוח היררכי ופיזי עדיף על הזולת כדי "קאפו" משמעות שאינה חיובית, של מי שמנ

בו הוא  ,הזהו אדםלהתעמר בו, באחיך היהודי. קשה שלא להיזכר בספרו של פרימו לוי 

עברם ליד צינור משומן בו ,שלוויץ עם הקאפו ומתאר כיצד הולך האסיר באוש

העלובה של האסיר, בחולצתו מתלכלכות ידיו של הקאפו. כיצד הוא מנקה אותן? 

; וכמובן אין זו ההתעמרות הקשה ביותר, יש קשות ממנה לובשה על גופו שהאסיר

האסיר הוא תת אדם, גם בעיני הקאפו, שהוא עצמו תת אדם  .נטילת חיים – בהרבה

הבלתי  בעדותו –יחיאל דינור  –האדונים השולטים. הסופר קצטניק  - בעיני הנאצים

, כאחוז התקף אפילפטי עדות של שתי דקות שבסופה נפל ,נשכחת במשפט אייכמן

. אבל בפלנטה האחרת היו סוגים שונים של בני פלנטה אחרתעל כיץ ויבר על אושוד

ולא בכדי נקרא החוק מעמים שונים, עוזריהם  - עליוניםתת גרמנים, ה - עליונים: אדם

 - תחתונים גם; ו3311-י", תשעשיית דין בנאצים ובעוזריהםלהישראלי העוסק בכך חוק 

 שחלקם היו יהודיםשמעליהם נוצרה שכבה של  עלובי נפש, אחינו, מסכניםאותם 

יה של דקלופיהאנצלוין: פרופ' ישראל גוטמן, עורך  המחבר תארכפי שמ פושעים,ל

"על עיתון ב 3319-בבלהבות הבשן  ושריד השואה, כתב כחבר קיבוץ צעיר השואה

ים של מיידנק ואושוויץ ר"בנתיב היסו :ביקורת על מחזה של נתן שחםגדרי ב ,המשמר"

( יהודים. ראיתי אותם במלאכתם הבזויה של חיות טורפות ושנואות על סהכרתי קאפו)

י ביד המרצחים. נמשוחררים מכל מעצורים, היוו כלי שרת ציית ,אכולים סדיזם ;הכל

לא נוכל למצוא שום מניע חברתי או ציבורי שאילץ אותם לקבל את התפקיד. לעיניהם 

הרצון השפל להבטיח להם חיי שעה ולהשתעשע באשליה של שלטון הקנויה עמד רק 

, 3331-)תש"ן אנציקלופדיה של השואהערך "קאפו" בהאת  .במחיר חייהם של אחרים"

, וריכך גוטמן, עתה בכובעו האקדמיישראל ( כתב העורך הראשי פרופ' 3111כרך ה', 

הוא ראש יחידת  ,טלקית "ראש"באי ,"הוא ציין כי "קאפו את עמדתו. -מעט רק  - מעט

משמש לעתים לציון משתף פעולה עם  השםהאסירים: בין ( Kommandoעבודה )

מונה לודא שהאסירים ימלאו מכסות עבודה, וכדבריו מי שהנאצים, אך ביסודו היה זה 

במציאות שבה לא העבודה אלא ההתעללות ושבירת רוח האסירים לגופם היתה "

של מכשיר מבצע של משטר המשמעת, ההשפלה והפגיעות  העיקר, נועד לקאפו תפקיד

לנהוג  קאפוס ניסו הםב יםמצבגם  יםעם זאת, מתואר .הגופניות במשטר המחנה"



 

 

31 

מכל מקום היתה מחיצה עמוקה בין קאפו אך ; , ורק העמידו פני מחמיריםבמתינות

פו "רבים מבין הקא :בביגוד, באוכל ובפינה משלהם ,לאסיר במגע האנושי, בתנאים

מקבילה  סירים בצורה נפשעת, ואחרי המלחמה הועמדו לדין".אהתנהגו כלפי ה

 .התנהגותם של השוטרים כלפי אחיהםבמסוימת לכך היא המשטרה היהודית בגטו, 

 – אלא על אכזריותו ,היותו של פלוני קאפועצם היו על  אוכמובן משפטי קאפו ל

 בהבחנה בין המתעלל לבין המחמיר למראית עין. 

 

י קרול כעל הרגשות הקשים נגד מי שפעלו כקאפו מספרת פרופ' תרז מלא 

-בהתירו הוריו י המנוח ; בעלה ד"ר יונה מלאכ11 ,(1111-)תשס"ו בין המיליםבספרה 

מחנות, וראה  י, כנער, לנסוע ארצה: "בעת מסעו בספינה פגש הצעיר..... פליט3391

למדי בתקופת  שהיתה שכיחה איך פוגעים באבנים במי שהיה קאפו.... תמונה זו,

פרשה קשה של טבעה את חותמה בנער המתבגר לכל חייו".  השחרור מעול הנאצים,

(, ועניינה אליעזר 1113) מי אתה לאון ברז'הה פרילינג יקאפו מתוארת בספרו של טוב

ולימים מצא  אושוויץגרינבוים, בנו של המנהיג הציוני יצחק גרינבוים, שהיה קאפו ב

שטן או מלאך? תעלומת חייו "דליה קרפל,  םמותו במלחמת הקוממיות בתש"ח; ראו ג

(; וסרטו של אורי 1.31.1113) הארץ, "של אליעזר גרינבוים, בנו של שר הפנים הראשון

 (. 31.1.1131 –מקור ראשון; ד', בסיון תשע"ו  –)מוצ"ש  קאפו בירושליםברבש 

 

 כמה עשרותבישראל  נערכו ,ין בנאצים ובעוזריהםחוק לעשיית דמאז נחקק ה 

לוין המחבר  .בספר מהם שוחזרו 11; לאורך שני עשורים ,משפטי קאפו ואנשי יודנראט

-גיע לתיקי בית המשפט מתקופה טרוםהשקיע עבודת נמלים מקיפה הן כדי לה

. על כך ראוי הוא םוירטואלית והן כדי להיכנס לקרביהם ולנתח-דיגיטלית וטרום

ר גדול, של נגיעה בעצבים חשופים. עהיא של צהנפרשת . התמונה ולהוקרה ברכהל

על הסיפור  .הנסקרים, כל אחד מהם, הוא סיפור אנושי ומשפטיהמשפטיים ההליכים 

מרטיט, תהא תוצאתו כמסמך האנושי אין צורך להכביר מלים. ניתן לקרוא כל משפט 

הוניגמן, קאפו בשלושה מחנות קרב מבטנו אל . נראייתי-במישור המשפטי אשר תהא

ובית המשפט העליון  –אחד העונשים החמורים  –שנדון למאסר של שמונה וחצי שנים 

כי "אגרופו של  ,(311בשנה. עליו נאמר מפי אחד העדים )עמ' את המאסר  קיצר

יה "הוניגמן ה :העיד כי ספג ממנו מכות רבות ללא סיבה ראח .הוניגמן היה החרב שלו"

את האסירים אפילו אם קמו בזמן; הוא היה מכה אסירים רבים ללא אבחנה,  המכ

ואנשים רבים יצאו מזה בעלי מום לעולם; מי שמצא חתיכת לחם היה חייב לתת מחצית 

בבית הוריי אסר אבי לזרוק לחם; הלחם שהתייבש היה אספר כי ממנה להוניגמן" )

(. כן לתת הכל בעד פרוסת לחם"והייתי מ"כי בזמן השואה  ,מטוגן או נאכל בכל צורה
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גנבו תפוחים, לגרמנים לא היה אכפת, אך אסירים עוד סופר על הוניגמן שכאשר 

 – !הגרמני – שהגרמני דבאכזריות ע והשולחן והכה עלאת האסיר  בהוניגמן השכי

 אלה רק דוגמאות.ו ידי הוניגמן.-הלקאת היהודי עלהפסיק את 

 

אפוס שנשפטו קרן אותי לדעת, מה שאין בספר, מה עלה בגורלם של היקס 

 . , וגם מה עלה בגורל העדיםעזב את הארץ לאחר זיכויו( , שבו נדבר מיד,)ברנבלט

 

 ,(31( 1פ"ד יח) ברנבלט נ' היועץ המשפטי לממשלה 33/19)ע"פ  ברנבלטמשפט  

פט שכוי בבית המ, הסתיים בזיטים העיקרייםפסקירת המשבו מסיים מחברנו את 

משטרה היהודית בגטו בנדין, ריגשה אותי קאפו אלא מפקד ה היה ברנבלט לאהעליון. 

קרה בדיוק  3391באוגוסט  39-בשם  שהגירוש מן הגטו ,עובדה העצובההמאוד 

 . משפחת אבי ע"ה ,העיירהיהודי עם כל  ,בתאריך שבו נורתה לקבר אחים

 

 בבית המשפט העליון בחן השופטבית המשפט המחוזי הרשיע את ברנבלט.  

חיים כהן את הנושא במשקפי הראיות אל מול לשון החוק; הנשיא אולשן בחן את 

הנדרש למעמד היודנרטים והמשטרה היהודית בעת השואה,  ,הדברים גם במבט כללי

, תוך שציין כי "זוהי שאלה להיסטוריה ולא לבית משפט". השופט ווהויכוחים לגבי

אמת "הרחיק לכת לאמירה , כי  זמן קצר לפני כן, אב בית הדין במשפט אייכמן י,לנדו

מרה היא זאת, שבאוירת הלחץ היוצאת מגדר הרגיל של הימים ההם שונו מושגי המוסר 

ם ממצד מי שמעולם לא עמד במקו–וערכיו. אך תהיה זאת התנשאות והתחסדות מצדנו 

שלא  'אנשים קטנים'רת על אותם ת ביקותיחלעשות אמת זאת עילה למ של אלה...

עלו לרמת מוסר עילאית, בהיותם נרדפים עד צוואר על ידי שלטון שמטרתו תה

הראשונה היתה למחות את צלם האדם מעל פניהם... ובל נשלה את עצמנו, שאם 

מעשים שנעשו שם על ידי אחים נרדפים יישפטו בפלילים לפי אמות המידה של המוסר 

בלב על המכה הנוראה שהוכה עמנו... אדם קרוב אצל עצמו הצרוף, תוקל המועקה ש

ואצל משפחתו, ואיסורי החוק הפלילי כולל החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, לא 

נכתבו בשביל גיבורים יחידי סגולה, אלא בשביל בני תמותה רגילים, עם חולשותיהם 

 הרגילות".

 

, שאת חלקם זכיתי אפודנו בתיקי הקשומר דבר על השופטים בבתי המשפט א 

כבוד למשפט הישראלי באותן  אומרות. קריאת הספר וההפניות לפסקי הדין להכיר

בעשור הראשון למדינה ומעט לאחריו. הקרבה לשואה יכלה ליצור משקע נפשי  ,שנים

יחס טבוע לנאשמים מעין אלה. לא היא. בתי המשפט, כחובתם ועמם ומועקה 
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ויתכן שחלק מן השופטים שכלו בעצמם  –את כאבם השיפוטית, נהגו באופן מקצועי; 

בביתם. לבית המשפט באו כמי  , אם יתכן לומר כך,הניחו –קרובים וידידים בשואה 

 אולּו)עו את החייב וזיכו את הזכאי , ולבסוף הרשישדנים בתיק פלילי, טעון ככל שיהיה

על  דומא הוקירם. כל השופטים בהם עסקינן כבר אינם עמנו; ראוי ל(מחמת הספק

 הדרך בה טיפלו בתיקים אלה, שמאחוריהם כאב אדיר.

 

כי "אם בכל זאת יש קו מאחד  לויןבכל לב לדברי המחבר  איפוא שותף אני 

בתיקים הנסקרים כאן, הרי שהוא יכולתם המרשימה של כל השופטים להתנתק מן 

שופטים  בין אם היו אלה –כמו בכל תיק פלילי  –הרקע הטרגי ולדון בתיקים לגופם 

מחוזיים שניהלו את המשפטים העיקריים, ובין אם היו אלו שופטים בבית המשפט 

העליון שנדרשו לערעורים, וכולם מצאו את שביל הזהב בין הכרה בנסיבות המיוחדות 

של השואה, לבין החובה לשמור על כל כללי ההליך הפלילי ועל זכויותיו של כל 

 ".נאשם

 

ה תמה סוף סוף, ו"עם בעים שנה; השואש-יםנחזור לרגע במנהרת הזמן שש 

היו מונחים, קול פש את נתיבו לחיים אחרים, חדשים. המתים עדיין יחשרידי חרב" 

בעיקר לבנות  ניסוושרידי החרב הרצוצים  –וימשיך לזעוק  –עק דמיהם הטריים ז

ה רלפני כחמש עשדיברו; אלי ויזל היה אחד החריגים הבולטים.  אלולהיבנות; רובם 

שנה ניחמתי בשבעה חבר שאביו, ניצול שואה, הלך לעולמו. עמו שרדו את המחנות 

שניים אחרים, דומני, נספו. אחד מן השלושה שישבו שבעה סיפר  –שלושה אחים 

כי לא רצו  –מדוע לא דיברו; כי היו עסוקים בהקמת משפחה ובחיפוש פרנסה, ובעיקר 

ם שרדתם, אולי על חשבון אחרים; אתלהתבלט, כי חששו שיאמרו להם, מדוע דווקא 

 אולי הייתם קאפו. ובענייננו, 

 

לקבר אחים פחתו נורתה כבר הזכרתי כי משכעד את אבי עליו השלום, ש אאבי 

ניה ולאחר פלישת גרמ ,עצמו היה שבוי בידי הרוסים כחייל פולניאבא  ;בעיירתם

 רוחנית)בצוואתו  מפקדו.אנדרס" על שם "צבא לרוסיה צורף שוב לצבא הפולני, הקרוי 

גיליתי באקראי אותה לפני פטירתו,  שנה 11, 3311 -, לא כלכלית( שנכתבה בוערכית

, כתב כך: "בודאי לא נעלם מכם, שכל 1119-רק כעבור כמעט שני עשורים נוספים, ב

ליוני יימי התאבלתי על משפחתי שהושמדה על ידי הטמאים ועלו על המוקד עם מ

–עמנו, ה' יקום דמם, אולם השתדלתי לשאת את יגוני באלם  קדושים וטהורים של

מתוך הנחה כי החיים זורמים כדרכם,  יצאבי. 'ישב בדד וידום כי נטל עליו'בבחינת 

עשיתי מאמצים שלא לשתף אתכם ביגוני מתוך הבנה שהנכם גדלים על אדמת המולדת 
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אני כי אטיל תוגה ות להמשיך בחייכם, ומי להחופשית, מחפשים ורוקמים שאיפות נאצ

ויגון על נפשותיכם הצעירות, הצמאות בדרך הטבע לחיי אושר ושמחה. יתן ה', ותהיו 

ועשרים עם צאצאיכם". הנה סוג של שתיקה, אולי שונה  המאושרים בחייכם עד מא

הגם ששרידי עיירת אבי היו נפגשים תכופות, למדתי על השואה רק ואכן . תבמקצ

חברותי וחברי לא היו סבתא וסבא, כי מרבית . ל39 ממשפט אייכמן, בהיותי כבן

, וחבריי היו 3311-עוד בבתא מצד אמי שהגיעה ארצה סהשואה כילתה אותם. לי היתה 

לא למדו על  ,הספר, היסודי והתיכון יבתבבאים לראות כיצד נראית סבתא. אבל גם 

יקת שת האם אכן היתההיסטורית השואה. עולה השאלה השנויה כנראה במחלוקת 

עם תלונות  ,סאם כן, כיצד מתיישבת השתיקה עם משפטי הקאפווכתופעה  הניצולים

מזוהים כקאפוס, לעתים ברחובה של עיר, ברחוב אלנבי הניצולים שהפנו אצבע כלפי ה

היא כי כנראה יש להבדיל בין האש האינדיבידואלית והמובנת שבערה  אביב,-בתל

והגישו תלונות , וירד לחייהם מי שזיהו קאפו אשר לטענתם התעמר בהם של םבלבותיה

לבנות את כדי ובין הרבים שביקשו מרגוע לנפשם, ככל שהדבר ניתן,  –למשטרה 

. לטעמי איפוא אין סתירה , ולשים פדות בין העבר לבין ההווה והעתידחייהם החדשים

הנסקרים ומשפטים אלה  בין השניים. המציאות המורכבת מולידה מצבים מורכבים,

 משקפים אותם. יישר כוחו של המחבר. בספר 

 

 סוף דבר

 

סיום: האנטישמיות, שהמיטה את השואה, והביאה לעיוות שבו אומר לקראת  

עוד ועוד. אחד ההבדלים הוא שכיום  ,ראשבעשורים אלה אנו מדברים הערב, מרימה 

ן היקר הזה של ההשגחה ישנה מדינת ישראל, ששעריה פתוחים לכל יהודי. לפיקדו

עומדים ליד הגה המדינה. האחריות הוההיסטוריה היהודית אחראים כולנו, ובראש 

י העבר לנגד עינינו, וגם חובת המאבק: במישור הפומבי והדיפלומטי, חכבדה, ולק

  והדבר נעשה קשה יותר מול העולם הוירטואלי.  –בחינוך ובמשפט 

 

בגרמניה נדון  1131-ם משפטי נאצים; בנמשכיאכן כאמור, עוד בשנים אלה ו 

, למאסר ארבע שנים כמסייע 39(, בן Groeningאוסקר גרונינג ) אושוויץאיש סגל 

איש. הוא אמנם לא הרג בעצמו ושימש מנהל חשבונות, אך סייע בכך  111,111לרצח 

שאסף את רכושם של המגורשים בהגיעם, הוציא שטרות כסף שהיו עימם ושלח אותם 

שם סייעו למימון מאמץ המלחמה הנאצי. הוא הודה בהיותו נאצי נלהב, אף  לברלין,

, חל 31.3.31-מהבריטי . על פי דיווח ב"גארדיאן" את אושוויץ שלימים ביקש לעזוב

שבו נקבע  ,1133-שינוי במדיניות ההעמדה לדין לאחר סיום משפט דמיאניוק במינכן ב



 

 

33 

דיה  –על מה שאירע שם אשם עבודה במחנה השמדה בצירוף ידיעת הנכי עצם ה

 להרשעה. כנמסר מערער גרונינג. 

 

( שוטר Hanningהועמד לדין בגרמניה ריינהולד הנינג ) – 1131 –בשנה זו  

; עופר אדרת, "גל משפטים נגד Daily Mail on line ,13.3.1131)ראו  31, בן אושוויץב

באדר א' תשע"ו  , כ"דהארץנאצים זוטרים מעורר ויכוח על הטעם בצדק מאוחר", 

 ר. מנהל "המשרד המרכזי לחקירות פשעי הנאצים" בגרמניה, נס רומל, אמ((9.1.31)

כי נאספים חומרים נוספים, הכל על פי הגישה האמורה. פרופ' גדעון גרייף  הארץל

אמר לעיתון, כי "מה שקורה היום בגרמניה זו מהפכה... כדי להוכיח  שם עולםממכון 

למעשיו. עצם העובדה ש נחמד אין יותר צורך בעדים ישירים את אשמתו של אותו קשי

ברכבות ואיש  אושוויץמספיקה... היו גם יהודים קשישים שהובלו ל אושוויץרת בישש

לא חס עליהם בגלל גילם. איזו סיבה יש לנו לגלות רחמים כלפי הפושעים האלה?". 

ה לא אמורה להגן על מנהל מכון ויזנטל בישראל, ד"ר אפרים זורוף ציין, "כי הזיקנ

כי לא היתה להם  ,הזה הם האחרונים שראויים לחמלהמהסוג  אנשים שביצעו פשעים

 Man With aשום חמלה כלפי הקרבנות שלהם"; ראו גם ראיון  עם ד"ר זורוף 

Mission ,The Jerusalem Report ,13.1.31 'עובד, ני א; ולדבריו "כל עוד 113, עמ

לדבריו,  ;להישאר במנוחה בידיעה שימות בשלום ובשלוה"לא יוכל שום נאצי בעולם 

 . והמסר החינוכיהוצאת האמת לאור החשיבות שבהבאה לדין היא שם, 

 

וזכויות האדם שלו נרמסו, עד לשיא העם היהודי נרדף לאורך תולדותיו  

ואכן, לא בכדי היו יהודים בולטים  –אין זו פרנויה, אלא עובדה היסטורית  –בשואה 

עמד על עריכת זכויות אדם; רנה קאסן  י המשפט הבינלאומי המודרני בנושאימחלוצ

ת הג'נוסייד וטבע נההצהרה האוניברסלית של זכויות האדם; רפאל למקין יזם את אמ

 יעקב רובינסון היה בין יוזמי הרעיון של משפט פלילי בינלאומי.  מונח זה;

 

, 3331-בידת רומא הייתי ראש משלחת ישראל לועכיועץ המשפטי לממשלה  

תמכנו ברעיון הנאצל של בית הדין, בינלאומי החדש. הדין הפלילי ה שהקימה את בית

בית משפט צריך להישמר  מתועדים, מפני חששות לפוליטיזציה;אך הזהרנו, והדברים 

תמיכה מזה  וי בשם מדינת ישראל, שהביעיקטע מהתמצית הרשמית של דבר הנהמכך. 

 וחששות מזה:

 
"…the court must retain a clear focus on the most 
heinous of international crimes and the non-
availability of national criminal justice. It must be 
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complementary to national criminal justice 
systems in cases where trial procedures might not 
be available or effective. Where effective national 
procedures were available, the establishment of 
alternative jurisdiction was not only unnecessary 
but might even diminish the effectiveness of 
national procedures. The second principle was 
the need to exercise the utmost caution in trying 
to ensure the objectivity and impartiality of the 
court, not only to ensure its effectiveness but also 
to encourage states to accept the new body. 
Inevitably the fact that complaints were to be filed 
by States created the possibility that the 
investigative procedure might be abused for 
political ends". 

 

 

ישראל, כמו מדינות שונות, הגם שחתמה על האמנה לא אישררה אותה מאותם  

 חששות עצמם.

 

הרוע לובש צורה ופושט צורה. העמדתם לדין של פושעי רואנדה ויוגוסלביה  

י עבר. חוששני שגם אם משפטי הנאצים לשעבר בבתי דין בינלאומיים היא דוגמה ללקח

שיהא  ,הםידומיהם ומסייע ,הולכים ונאספים אל מבצעי הפשעים, יהיו עברייני טרור

 צורך להעמידם לדין. לקחי ההיסטוריה, אם יילמדו, יועילו. 

 

ולבסוף: נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק, ניצול השואה כילד, נוהג לומר,  

לקחי השואה: ראשית, הצורך במדינה יהודית, כדי שלא יישנה כי שניים בעיניו הם 

ל לנמל וכל שער ננעל, אלא השערים מלואיס" נודדת מנ-"סנט מוהמצב שבו ספינה כ

יהיו פתוחים בכל עת ובכל שעה. ושנית, החובה לשמור על זכויות אדם, כיון 

ות לעצמי אבק אדם ללא זכויות. לדברים אלה אטול חר ויהודים נהגו כאילו היבש

 להצטרף. 


