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   , במבו� המשפטטיודנרה –" בזכות המבוכה"

  הזיכרו� והפוליטיקה

  **אריה� חמדה גור*,ליאורה בילסקי

המשפט ביחס לסיפור �מאמר זה בוח� את תפקידו המורכב של בית

המאמר בוח� . ההיסטוריה ולעיצוב הזיכרו� הקולקטיבי של השואה

ועצות  מ–" יודנרט"די� שוני� שהתייחסו ל�תפקיד זה באמצעות פסקי

אל מול הייצוג . ידי הנאצי��היהודי� באירופה הכבושה שהתמנו על

, המשפט�הסטריאוטיפי של דמותו של איש היודנרט בפסיקת בית

אשר נותר , המאמר פונה לבחו� את התפתחות המחקר ההיסטורי בנושא

המאמר שואל מה מקור העיוות שנוצר . המשפט�מחו� לכותלי בית

לאחר דיו� בתרומת . המשפט�נרט בביתבייצוג ההיסטורי של היוד

המאמר מציע לאתר , המבנה האדוורסרי של המשפט לעיוות ההיסטורי

קסטנר / משפט גרינוולד–את שורשיו בשני משפטי שואה מכונני� 

הגומלי� בי� �בחלקו השני המאמר פונה לבחו� את קשרי. ומשפט אייכמ�

לנוכח . פטהמש�הזיכרו� הקולקטיבי של היודנרט לבי� פסיקת בית

, בשיח הפוליטי הישראלי" יודנרט"הגנאי �השימוש החוזר ונשנה בכינוי

המשפט יכול להתערב ולעודד יצירת �המאמר מעלה את השאלה א� בית

בניגוד . וכיצד הוא יכול לעשות זאת, שיח פוליטי ביקורתי בסוגיה

המשפט לראות את תפקידו כמייצג ומשק� �לנטייה הליברלית של בית

המאמר מציע להאיר דווקא את תפקידו המכונ� , וחות בחברהדעות רו

הבנת תפקידו זה . המשפט ביחס לזיכרו� הקולקטיבי�והמעצב של בית

המשפט יכולה לתרו� להצבת סייג בפני השימוש הסטריאוטיפי �של בית

  .ה� בפוליטיקה וה� במשפט, בדמות היודנרט לצרכי� פוליטיי�

_____________________________________  

 .אביב�אוניברסיטת תל,  הפקולטה למשפטי�,פרופסור  *
  .רחובות, המרכז האקדמי פרס, ר למשפטי�וקטוד  **

Ï˘ÓÓ תודה למערכת . ברצוננו להודות לרבקה ברוט ולרות� רוזנברג על הערותיה� המועילות  
ËÙ˘ÓÂ ,ל תמיכתו ועל הערותיו המדויקות לאור� כל ר איל� סב� ע"ותודה מיוחדת לעור� ד
  .הכתיבהתהלי� 
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Á˙Ù�¯·„ .‡. ÔÂ˘Ï�Ú¯‰ ,‰È¯ÂËÒÈ‰ËÙ˘ÓÂ ˙˜˙˘ÂÓ  :1 .השופט . 2; "שחקני�"ה
; "ידיעה שיפוטית "– טהיודנר. 4; הסכמה�מחלוקת לשיח�משיח. 3; כהיסטוריו

  .המשפט כמעצב זיכרו�בית. 7; הצל של קסטנר. 6;  מחקר היסטורי– טהיודנר .5
· .¯�„ÂÈ‰ËÈËÈÏÂÙÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÔÈ·  :1 .פולמוס . 3;  קסטנרפרשת. 2; מהיסטוריה לזיכרו
ÛÂÒ�¯·„ : ÌÈ·Á¯Ó. ‚ .טמשפט אייכמ ודמות היודנר. 4; "לקח לדורה"ו "שתי הדרכי�"

È¯˘˜ Â‡ ÌÈ„¯Ù��ÔÈÏÓÂ‚ ?‰ÈÓ„˜‡ ÔÈ· ,ËÙ˘ÓÂ ‰˜ÈËÈÏÂÙ.  

  דבר�פתח

‰ÎÂ·Ó‰ ˙ÂÎÊ· – להכתיר את החלק הניכר של הדברי�  כ� נדמה נית
 כל –בקטבי� משמעיות ש�נראה שפרט לעמדות החד. שנכתבו בסוגיה זו

 שורת .מצביעות על מבוכה, א� שלא תמיד יודו בכ�, ר מרכיבי הקשתשא
, מה רטוריות, מה מהססות ותומכות,  מה תוקפניות–השאלות המועלות 

כאותה , בזכות המבוכה. מלמדות על המבוכה הנגזרת מייחודו של האירוע
, שעד אז, מבוכה של הציבור היהודי באותה עת שנתקשה לתפוס מציאות

בזכות המבוכה שהיא פועל יוצא מתו� מאמ� . אפשרית�לתינחשבה לב
ודעת כי למרות , נפשי רציני להקי� או לתפוס את גודל הבעיה בפניה עמדו

�או אולי , כדי שלא נעלה, בזכות המבוכה. לא נגיע לתפיסה זו, המאמ
עצמנו מתו� חולשת הדעת או יומרה מתנשאת לדרגת אלה החורצי� , נוריד

. שלחווי� את החוויה לא היה,  כל אותו שפע של מידעכשביד�, משפט קל
שבבעיה מעי , ואולי לא ההיסטורי, בזכות המבוכה ג� בשל ההיבט החינוכי

ולכל שאר מרכיבי תגובותיה� , לפחדי�, שיפוט מתנשא הבז לחולשות: זו
שיפוט זה שהוא זה . האנושיות של אלה שהתחבטו בבעיות אלה בעת הווית

שלא ירש דבר , הכל יכול, החזק, סי� של היהודי החדשהמוליד את המיתו
מיתוס שכמו כל מיתוס אינו אלא מעט המחזיק את , ושיצר יש מאי

. רבי� סיכוייו לקרוס בשעת מבח, וככל מעט המחזיק את המרובה, המרובה
מבוכה היא היא , מבוכה אינה בהכרח הזדהות ואולי א� מעט הבנה

היא היא זו שיש לה , ה רק סימני קריאההמשאירה סימני שאלה ולא מוליד
עוצמה של אש מצרפת המולידה מתו� להבותיה יהודי מתלבט א� יהודי 

 1.מחושל

_____________________________________  

 ÌÈ�ÂÂÈÎ 23, 105 ,117 "? הא� היו בוגדי�– היודנראטי� :בזכות המבוכה"טוביה פרילינג   1
)1984.( 
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דת אאינתיפ"הקרויה א� , אלפיי�ה בתחילת שנות הידה השניאהימי� ה� ימי האינתיפ
עקב אחר , נהל עסקי� באוניברסיטת חיפהמרצה לִמ, סטיב פלאוט' פרופ. "אקצה�אל

מרצה למדע המדינה באוניברסיטת , ר ניב גורדו"יותיו ופעולותיו הפוליטיות של דהתבטאו
, משקפי� דעות פוליטיות בזויות", סבר פלאוט, התבטאויותיו ומעשיו של גורדו. גוריו�ב

 2".שאינ שונות במאו� מאלה של גדולי שונאיה� של יהודי� ושל מדינת ישראל, מתועבות
ביקורתו ב,  עצמוגורדובמאמרי� ודברי פרשנות הנוגעי� כמה ט פרס� פלאו, בכעסו כי רב

במסגרת פרסומי� . פעולות המחאה שעשהובדה אעל פעולות הממשלה בתקופת האינתיפ
�מועצות היהודי� באירופה הכבושה עלב �לחברי, היתרבי , את גורדופלאוט אלה השווה 

פרסומי� אלה ). Judenrat" (טנריוד "ותהקרוי, היהעול� השני�ידי הנאצי� בתקופת מלחמת
על פסיקתו של . משפט השלו� בנצרת�גורדו לביתשהגיש הרע �הובילו לתביעה בגי לשו

�הוגש ערעור לבית,  שקיבלה את תביעתו של גורדו ופסקה לו פיצוי כספי3,משפט זה�בית

 טריודנלחברי ההדי בערעור קבע כי השוואתו של התובע � פסק4.המשפט המחוזי בנצרת
 ,הלב בפרסו��הכריע ברוב דעות כי אמירה זו אינה חוסה תחת הגנת תו�, הרע�מהווה לשו

  . יעמדו במרכז הדיו של רשימה זוקביעות אלה. ופסק לו פיצוי
באה לעול� בשל ר שאהרע �המשפט המחוזי בנצרת עסק בתובענה שעניינה לשו�בית

על� של חברי ו השואה ופ– עולמו ומעשיו של אד� לאירוע היסטורי�השוואת השקפת
מתו� כ� .  והסקת מסקנות פוליטיות עכשוויות מהשוואה זו–מועצות היהודי� במהלכה 

 "טכרו היודנרז"המשפט ה לבחינת טיבו של אותו אירוע היסטורי וה לבחינת �זקק ביתנ
קביעותיו ההיסטוריות של , כפי שנרצה להראות ברשימה זו. במסגרת הקולקטיב הישראלי

קביעות , ישמע הדבר מוזריאלא שעד כמה ש,  היו מוטעותטהמשפט ביחס ליודנר�תבי
" מבי וזוכר"בו הקולקטיב הישראלי שביחס לאופ " נכונות"מוטעות אלה הניבו קביעות 

  . בפרטטת השואה בכלל ואת היודנרא
הושפע במידה רבה משני משפטי שואה , נרצה להראותכ�  ,"זיכרו קולקטיבי"אותו 

�באמצעות ניתוח. קסטנר ומשפט אייכמ/לד משפט גרינוו–יי� שהתקיימו בישראל מרכז

 יהדי בעני�עומק של פסקËÂ‡ÏÙ ,המשפט �שביתפתור �נרצה לעמוד על המתח הבלתי
בשמשו ה גו� שעניינו קביעת אחריותו המשפטית של הפרט העומד , תי�ילעבפניו ניצב 

_____________________________________  

: להל� ()פורס�לא  (ÔÂ„¯Â‚ 'ËÂ‡ÏÙ � 1392/03) 'שלו� נצ(א "לכתב ההגנה בעניי� ת) א(3 'פס  2
  .)כתב ההגנה של פלאוט

. )‚ÔÂ„¯Âעניי� : להל� ()31.5.2006,  בנבופורס� (ÔÂ„¯Â‚ 'ËÂ‡ÏÙ � 1392/03) 'שלו� נצ(א "ת  3
 .ח" ש80,000 ופסק לו פיצוי בס� ,ההמשפט קיבל את תביעתו של התובע בחלק�בית

. )ËÂ‡ÏÙעניי� : להל� ()27.2.2008,  בנבופורס� (‚ËÂ‡ÏÙ 'ÔÂ„¯Â � 1184/06) 'מחוזי נצ(א "ע  4
הודעת ערעור שכנגד ; הרע�ידי פלאוט בגי� חיובו בפיצוי בגי� לשו�� עלהודעת ערעור הוגשה

ערעורו של גורדו� . שערער על גובה הפיצוי שהושת של פלאוט, ידי ניב גורדו��הוגשה על
ערעורו של פלאוט התקבל ביחס לשלושה מבי� ארבעת . נדחה על דעת כל חברי ההרכב

�בית. מאמר זהמושא , ביחס לפרסו� השנינדחה א�  ,תביעתו של גורדו�מושא הפרסומי� 
  .ח" ש10,000פסק לגורדו� פיצוי בס� , בדעת רוב, המשפט המחוזי
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זכרונה הקולקטיבי פסיקתו משקפת ומעצבת את גו� אשר ר היסטוריה וה ה מסֵ!, פניול
, המשפט למלא תפקיד משולש של שופט�כאשר על בית, כפי שנרצה להראות. של הקהילה

  .כשל בתפקידויהוא עלול לה, כרוי זהיסטוריו ומשמר
בחלקו הראשו של המאמר נבח כיצד כללי הדיו המשפטי חתרו תחת האפשרות 

ידיעה "המשפט על �נציג ג� כיצד הסתמ� בית. טי היודנרלהציג את האמת ההיסטורית לגב
לא כל שכ על ,  היסטורית"ידיעה" לדבר על ילגביו קשה עדיש, ט לגבי היודנר"שיפוטית
הגומלי בי המשפט �בחלקו השני של המאמר נפנה לבחו את יחסי. טיתופיידיעה ש

י של השואה והשיח לבי הזיכרו הקולקטיב) ובמיוחד משפטי� מכונני� על השואה(
 "טכרו היודנרז"שני חלקי המאמר מיועדי� לבחו כיצד התגבש . הפוליטי בישראל

אנו מציעות לערו� בחינה זו בשתי דרכי� . בתודעה הקולקטיבית של החברה הישראלית
 משפט הדיבה – החלק הראשו מציע הסתכלות ממוקדת ופרטנית על משפט אחד :שונות

עוקבת אחר ו, ממעו� הציפור, חלק השני הפרספקטיבה היא כלליתבו ;בי גורדו לפלאוט
.  בפרטטכרו היודנרשל זכרו השואה בכלל וז ו שלמשפטי� מרכזיי� שתרמו לעיצוב

 שתי הפרספקטיבות נועד להציע מהל� פרשני ביקורתי המיועד לבחו את  שלשילוב
רסי� זה אל זה ומזיני� קו) פוליטי והיסטורי, משפטי(בו עולמות שיח שוני� שהתהלי� 

לחול המחקר ההיסטורי אל חאשר חוס� את , טי ושטחי על תופעת היודנרמדמ�זיכרו חד
שיח הפוליטי  הלעהשלכות מסוכנות יש תהלי� זה ל, לטענתנו. השיח הציבורי בישראל

דר� של לגיטימיות ה במיוחד בנוגע לשאלת ,פלסטיני–ישראלינושא הסכסו� הבבישראל 
  .הפעולה ע� אויבי��שיתו�ומת ו�המשא

  היסטוריה מושתקת ומשפט, הרע�לשו� .א

1 .‰"ÌÈ�˜Á˘"  

" שחקני�"במקרי� רבי� באחד או יותר מהמתמקד ניתוח ביקורתי של הכרעה שיפוטית 
�בו הבי ביתשניתוח כזה יכול שיתמקד באופ . המשפט� הצדדי� לדיו ובית–שעיצבוה 

 במשמעויות החברתיות 5,ידי הצדדי� לדיו�עלהמשפט את הסיטואציה העובדתית המוצגת 
בכלי� המשפטיי� הנתוני� משתמש בו אחד הצדדי� לדיו שבאופ או  6העולות מהבנה זו

_____________________________________  

 ).2001 (579 לא ÌÈËÙ˘Ó" לא יותר, סיפור של אונס" יופי תירוש , למשל,ראו  5
 יח ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" השיח המשפטי בנושא האונס: מיניותו של החוק" אילת שחר , למשל,ראו  6

159) 1993.( 
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ג� . עדי� במשפט, תי� נשמע במסגרת ההלי� המשפטי ג� קול� של אחרי�י לע7.בידיו
  8.תי� על ההלי� המשפטי ועל תוצאתויקול� של אלה עשוי להשפיע לע

ששולב במסגרת " סביל"שחק , נוס�" שחק" רשימה זו נרצה להתמקד בבמסגרת
 קולו של . הושתק, נרצה להראות, שחק רביעי זה. טהיודנרחבר  –ההלי� המשפטי דנ

�ידי בית�לא עלוידי עדי� �לא על, ידי מי מהצדדי� לדיו�על  לא– שחק זה לא נשמע

"  היסטוריֶהקשר" שנועד לבסס נוס� זה שולב כחלק מטיעו רטורי" שחק. "המשפט
לביקורתו הפוליטית של סטיב פלאוט על עמדותיו ומעשיו של ניב גורדו ביחס לסכסו� 

הגשתה של תביעה ,  פלאוטדיי�ל עטיודנרחברי ההשוואתו של גורדו ל. פלסטיני–הישראלי
רעה  לא רק הכוהמשפט ביחס להשוואה זו הניב�פסיקתו של ביתומשפטית בגי השוואה זו 

 משמעיות�קביעות היסטוריות חדג� אלא , משפטית ביחס לחבותו של פלאוט בגי פרסומיו
ידי � ביחס לחברי מועצות היהודי� באירופה הכבושה על– שנכללו בהכרעה המשפטית –

נזכרי� במסגרת ה� בה שביחס לדר� ו מעשיה� � של ולמהותי�ביחס לאופי, הנאצי�
פוליטיות נחרצות אלה היו תוצר מהלכיה� �טוריותקביעות היס. הציבוריות הישראלית

 ,טהיודנרחברי  של � קביעות אלה השתיקו את קול.במשפט" שחקני�"וקול� של שלושת ה
השתקה זו , כפי שנרצה להראות ברשימה זו. י�ימדמ� לחד� ואת לקח�והפכו את זכרונ

נה הקולקטיבי רוראויה לעיו ולדיו ה בשל משמעותה המשפטית וה בשל משמעותה לזכ
  .של השואה בישראל

2 .ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰Î ËÙÂ˘‰  

You will recall that in the 1940s, in the ghettos and concentration camps, 

some self-appointed Jewish leaders set up their own councils, called 

Judenrat, to conduct “talks” with the Nazis. In many cases, the “talks” 

were about how the Judenrat leaders would collaborate with the Germans 

in keeping everyone calm and orderly while the Jews were being deported 

to Auschwitz and similar places. In exchange, the Judenrat leaders hoped 

to save their own skins and those of their families.9 

_____________________________________  

ד תמיר על ההלי� "ניתוחה של ליאורה בילסקי ביחס להשפעתו של עואת  , למשל,ראו  7
 LEORA BILSKY, TRANSFORMATIVE JUSTICE: ISRAELI IDENTITY ON: המשפטי בפרשת קסטנר

TRIAL 19–40 (2004).  
 ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" ההלי� המשפטי בי� חלוקה לקול: אלימות האל�" ליאורה בילסקי , למשל,ראו  8

  ).2000 (421 כג
  .4' בעמ, 4ש "לעיל ה, ËÂ‡ÏÙראו עניי� . טדבריו של סטיב� פלאוט ביחס ליודנר  9



  ע"תש יב משפט וממשל  אריה�ליאורה בילסקי וחמדה גור

38 
y:\misrad-2003\books\mishpat umimshal\2009\2009-09-06\03-bilsky+gur-arie.doc 11/24/2009 10:22:00 AM  

המהוות בסיס לניתוחיו ולהכרעותיו של , הלי� משפטי ד בעובדות שהתרחשו בעבר, ככלל
של מי מהצדדי� " היסטוריה הפרטית"בבמקרי� רבי� עובדות העבר נוגעות . המשפט�בית

בה� היסטוריה פרטית זו שלובה באופ זה או אחר באירועי� שא� יש מקרי� , לדיו
המשפט נדרש � במקרי� מעי אלה בית10.י� לדיוהחורגי� מקורות חייו של אחד הצדד

 כאירועי עבר בעלי משמעות ,קרי, כפי שאנו מביני� את המושג" היסטוריה"תי� לילע
תי� התנהגותו של מי מהצדדי� ילע, כ�. לכלל האומות וכיוצא באלה, לאומה, לקהילה

 צד לדיו ביחס תי� טענותיו שלילעו 11,לדיו מצריכה הבנת עובדות היסטוריות רחבות יותר
 מתו� כ� נדמה כי 12.היסטוריות�למעשיו של הצד האחר מצריכות קביעות עובדתיות

המשפט �של בית" חיובו"נעו� ב" היסטוריה פרטית"המשות� לכל אות� מקרי� החורגי� מ
אול� בי עבודת . תי� עבודה הנדמית על פניה כעבודתו של היסטוריוילעלעשות 

�לאמו משמעויות יהנושא ע, ופט קיי� שוני מתודולוגיההיסטוריו לבי עבודת הש

 עמד כבר – ההיסטורית מזה והמשפטית מזה –על השוני בי שתי הדיסציפלינות . מבוטלות
, "היסטוריה"המשפט ב� עסק ביתבהש ותהידועהפרשות  תאחדינו ב�פסקהשופט אגרנט ב

נו תפקיד יה, אגרנטאומר השופט , תפקידו של ההיסטוריו. "פרשת קסטנר"הלוא היא 
  :משולש

 �בידי ההיסטוריו מרוכזי� ומלוכדי� כל שלושת התפקידי� של איסו
ואיחוד זה של התפקידי� הללו , סינונו והערכתו ג� יחד, החומר העובדתי

_____________________________________  

 כו ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" המשפט�כרו� בביתיהיסטוריה וז: והגדת לבנ�"ארז � דפנה ברק, למשל,ראו  10
773) 2002.( 

ליכי� היסטוריי� נית� למצוא בפרשת עובדות ותהשל  מובהקת להיזקקות ולפירוש הדוגמ  11
 המפלגה הנאצית ה של ומפרש את תולדות עלייתור�המשפט ��במסגרתה ביתש, אייכמ�

אחריותו הפלילית של , המשפט עצמו� ביתו שלא� שלשיטת, זאת. 1933שנת בלשלטו� החל 
–ÔÓÎÈÈ‡ ÛÏÂ„‡ „‚� ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 69ראו .  בלבד1938אייכמ� מתחילה משנת 

  .)‡ÔÓÎÈÈעניי� : להל� ()ב"התשכ (97–93, 92–91, 72
ת עובדתיות היסטוריות באה לידי ביטוי ברבי� ממשפטי והמשפט לקביע�היזקקותו של בית  12

כ� . נאש�/אותה משמיע הנתבעש" אמת דיברתי"וזאת כחלק מבדיקת הטענה , הרע�לשו�
ובדות ביחס למלחמת המשפט לקבוע ע�בה נדרש ביתש,  בפרשת אריאל שרו�,למשל, היה

עניי� : להל� ()2002 (245) 3(ד נו"פ, ·�ÔÂ¯˘ 'ÔÓÈÊ � 323/98א " ראו ע– לבנו� הראשונה
ÔÂ¯˘( ; נדרשו הערכאות השונות לשאלה מה היה המצב שבה  ,ג� בפרשת קסטנרוכ� היה

 ראו – זמ� של שבועות ספורי� בלבד�היק� בפרק�פשר השמדה רחבתשִאהעובדתי בהונגריה 
) 1955 (12–9, 3מ מד "פס ,‚¯Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ '„ÏÂÂ�È‰ � 124/53) ��חוזי ימ(פ "ת
, 2021ד יב "פ, ‚¯Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ '„ÏÂÂ�È‰ � 232/55פ "ע; )‚¯ÏÂÂ�È„עניי� : להל�(

  ).ÏÂÂ�È¯‚ ¯ÂÚ¯Ú„עניי� : להל�) (1958 (2032–2026
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 "ההיסטורי"דינו �הוא המכשיר אותו להוציא את פסק, בידי ההיסטוריו
  13. במידת האפשר"משפט קדו�"שלא מתו� 

בו מלאכת סינו העדויות וההוכחות ש – במסגרת ההלי� המשפטי, מר אגרנטאו, אול�
מוגבלי�  "– הצדדי� לדיו, ידי אחרי��על אלא ,המשפט�ידי בית�עלנעשית לא 

שכל אחד מבעלי הדי בחר , לאותו חומר עובדתי, באשר לבסיס הכרעתנו, ומצומצמי� אנו
טוע ,  במוב זה14". בה מראשכדי להשיג את התוצאה שהיה מעוני, להביאו למשפט

 ול$, עצמו לחקר ההיסטוריאת קיי� קושי אינהרנטי לחקר המשפטי לדמות , השופט אגרנט
לבדוק ולהכריע מה אות עובדות הנדמות בעיניו הזכות ניטלה ממנו שבשל העובדה 

": היסטוריה"כפי שנאמר בהלי� משפטי נוס� שנזקק ל,  הנבחנתהכבעלות כוח מסביר לסוגי
 הינה עניי להיסטוריוני� ולא – ככל שיש קיו� למושג זה –' האמת ההיסטורית'קביעת "

 הקושי 15".המשפט להימנע מלעסוק בה כ ייטב�וככל שישכיל בית, המשפט�לבית
ג� השפעתו של �כמו, תפקיד ההיסטוריולתפקיד השופט מ" מעבר"האינהרנטי הטמו ב

ידי חוקרי� � רבות ה עלו נבחנ16,ה וזכרונהזה ה על המשפט וה על ההיסטורי" מעבר"
, כפי שעולה מדברי אגרנט,  קושי זה18.המשפט עצמ��ידי בתי� וה על17השדנו בסוגי

דימויה "א� נאמ� את , במסגרת שיטה זו. רסריתהאדווהדוק לשיטה המשפטית באופ קשור 
ופט שמור  ולגו� הש,הצדדי� לדיובי ההלי� המשפטי מבוסס על יריבות , "אלייהאיד

 ראיות לוה� אלה הבוחרי� אי, הצדדי� ה� שמעלי� את הסוגיות שבמחלוקת. סבילתפקיד 
העימות בי אלה קובע את גדר ו, טיעוניה�את מנת להוכיח �המשפט על�פני ביתללהציג 

_____________________________________  

  .2055' בעמ, ש�, ÏÂÂ�È¯‚ ¯ÂÚ¯Ú„עניי�   13
�כמו, לוגידור עומדי� א� ה� על השוני המתונמנח� מאוטוי� י דניאל גוטוו.2056' בעמ, ש�  14

ראו דניאל גוטוויי� ומנח� מאוטנר . בי� ההלי� המשפטי לבי� החקר ההיסטורי, ג� המהותי
� ומנח� וייודניאל גוט (È¯ÂËÒÈ‰Â ËÙ˘Ó 7‰" פוליטיקה ותרבות, מחקר: משפט והיסטוריה"

 ).ט"התשנ, מאוטנר עורכי�
 .258' בעמ, 12ש "לעיל ה, ˘¯�ÔÂ עניי  15
ה היא המחלוקת בי� יהעול� השני�אחת המחלוקות ההיסטוריות הבולטות בנוגע למלחמת  16

מחלוקת בשאלה א� השואה ה ,קרי, הגישה האינטנציונליסטית לבי� הגישה הפונקציונליסטית
ונת מראש או שמא נתוני� היסטוריי� כאלה ואחרי� יצרו ומכ!היא תוצר של החלטה מודעת 

הוא בו ש באופ� – ההלי� המשפטי שנוהל בנירנברג סמו� לתו� המלחמה". שלג�כדור"מעי� 
 תר� רבות לחיזוקה של – מעשיה� של הנאשמי�להמשפט �ביתשנת� נוהל ובהתא� לפרשנות 

 DONALD BLOXHAM, GENOCIDE ON TRIAL 200–208: ראו. התפיסה האינטנציונליסטית
(2001).  

  .Wendie E. Schneider, Past Imperfect, 110 YALE L.J. 1531 (2001):  למשל,ראו  17
 .8–7' בעמ, 11ש "לעיל ה, ‡ÔÓÎÈÈעניי� המשפט המחוזי ב� ביתו שלדבריאת  , למשל,ראו  18
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 בבחירותיה� של הצדדי� בנסחו "שבוי"המשפט �בית, טוע אגרנט,  במוב זה19.המחלוקת
  .קביעות היסטוריותג�  , כאמור,לתהכול, דינו�את הכרעת

3 .ÁÈ˘Ó�ÁÈ˘Ï ˙˜ÂÏÁÓ�‰ÓÎÒ‰  

לחשו� שוב את הדילמה הכרוכה בצור� להיזקק להיסטוריה , על פניה,  אמורהפלאוטפרשת 
 שהרי השוואתו של התובע גורדו למועצות היהודי� ,הכרעה שיפוטיתלהגיע למנת �על

,  שטע הנתבע פלאוט" דיברתיאמת"הטענה בצירו� , ידי הנאצי��עלבאירופה הכבושה 
נדמה כי פרשה זו , במוב זה. בה פעלו ובמעשיהשבתקופה ,  דיו במועצות אלהותמצריכ

על , דומה לפרשות רבות נוספות הנזקקות לסיפור היסטורי לש� קביעת הכרעת המשפטית
: קושי נוס�מעלה , בו התנהלהשבאופ , פלאוט פרשת 20.הקושי המושגי הכרו� בכ�

הדילמה העומדת בבסיס הקשר בי ההיסטורי למשפטי נעוצה בשוני המהותי בי , רכאמו
בה ש, רסריתהאדווודאי במסגרת השיטה וב, עבודת ההיסטוריו לבי זו של המשפט

עליו שהיריבות בי הצדדי� השוני� לדיו היא שמכתיבה את הבסיס הראייתי והמשפטי 
רסרי בכל האדווהפכו יוצרותיו של ההלי� תהאול� בפרשה זו .  להישעהמשפט�עתיד בית

�תחת שיח, בנוגע לשאלה זו. המשפט�פני ביתלשאלה ההיסטורית שעמדה לדיו בהנוגע 

הפכו משו� שהצדדי� לדיו לא היו חלוקי� ביניה� התיוצרות אלה . מחלוקת נוצרה הסכמה
וצאה מנת להבי ת�על.  ההיסטורית שעמדה באופ מעשי בלב הדיו המשפטיהבסוגי

 יש –הסכמה �פ� לשיחנה, הנדמה כהכרחי בדיו משפטי, מחלוקת�בה שיחש –משונה זו 
שפרס� דברי , הנתבע פלאוט: המשפט�פני ביתללהבי את טיב של הטענות שעמדו 

,  וא� הסביר ותיאר,טיודנרחברי ההשווה את זה האחרו ל, ביקורת קשי� על התובע גורדו
לא היה תיאור , מטבע הדברי�, תיאור זה. טלשיטתו היודנר היה המ, לנוחות קורא הפרסו�

שהרי כל עניינו של הפרסו� היה בביקורת חריפה על עמדותיו הפוליטיות של , מחמיא
חברי  וכי השוואתו של גורדו ל,המשפט טע פלאוט כי דבריו ה� דברי אמת�בבית. גורדו

�אוט אמורה לשכנע את ביתעמדתו של פלשברור לכ .  מהווה הבעת דעה מותרתטיודנרה

, מצידו, גורדו. המשפט ה כי תיאורו ההיסטורי נכו וה כי השוואתו אמיתית ולגיטימית
 אינה טיודנרחברי הניסה להוכיח כי השוואתו ל, הרע�שטע כי יש בפרסו� משו� לשו

טע , הרע�מנת לטעו כי ההשוואה מהווה לשו�על, מתו� כ�. לגיטימית ואינה אמיתית
נעו� במעשיה� הנוראי� , במקרה זה, הרע". רע"לגיטימי ל�לאורדו כי הושווה באופ ג

�על. שצוטט לעיל, כפי שתוארו בפרסומו של פלאוט, והבזויי� של אנשי מועצות היהודי�

_____________________________________  

 MIRJAN DAMASKA, THE FACES OF JUSTICE AND STATE AUTHORITY: A COMPARATIVE: ראו  19

APPROACH TO THE LEGAL PROCESS 3 (1986).  
 Hayden White, Historical Employment and the Problem of Truth, in:  למשל,ראו  20

PROBING THE LIMITS OF REPRESENTATION 37 (Saul Friedlander ed., 1992).  
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 טיודנרחברי המבוסס על ההנחה כי השוואה ל, בו נטעשבאופ , כ ג� טיעונו של גורדו
� לשיחלוביונסיבותיו של מקרה זה הש יוצא א� כ 21.טהיודנרהיא פוגענית בשל טיבו של 

הסכמה �לשיחא� ההשוואה העכשווית לאירוע היסטורי של לגיטימיות המחלוקת בדבר 
 היא שעמדה ‰‰˘ÂÂ‡‰של לגיטימיות הת או אמית$ה. בדבר טיבו של אירוע היסטורי זה

הדברי� כפי ש, טחס ליודנר התיאור ההיסטורי ביו שלאמיתותואילו ; במחלוקת בי הצדדי�
  .יתה מוסכמתיה, המשפטיהוצגו במסגרת ההלי� 

מחלוקת משמש כלי לחקר �לפיו שיחש –רסרית האדוו העומד בבסיס השיטה להרציונ
, כפי שיוצג להל. ט לא פעל את פעולתו ביחס לסיפור ההיסטורי העוסק ביודנר– 22האמת

�י הצדדי� וא� בהכרעתו של בית א� בטיעונ– ËÂ‡ÏÙבעניי במסגרת ההלי� המשפטי 

שמי מהשחקני� בהלי� המשפטי מבלי , מחלוקתללא  נותר תיאורו של פלאוט –המשפט 
, הנדמית משונה, נסיבותיו והגיונו של הלי� משפטי זה הובילו לתוצאה. יטיל בו ספק

לא לעסוק בבירור האמת ההיסטורית של ההלי� היה תמרי� " שחקניו"לפיה לשלושת ש
 טהיודנרחברי  23.אלא לאמ� ללא עוררי את תיאורו של פלאוט,  כבסיס לדיוטדנריוגבי הל

הצגת וברסרית אדוומחלוקת ב ולא זכה ,נותרו מושתקי� במוב זה שסיפור� נותר אחיד
עליו שובדתי את הבסיס העלברור המשפט �ביתיוכל מה� שראיות וטיעוני� מתנגשי� 

  .דינו�ישתית את הכרעת
כור� בחובו קושי אינהרנטי בהכרעות היסטוריות , רסריהאדווודאי וב, ההלי� המשפטי

. המשפט יקבל על עצמו תפקיד של היסטוריו�ביתשמוביל לשאלה א� ראוי אשר , כלליות
קושי אינהרנטי זה , הסכמה בי הצדדי��רסרי נוצר שיחהאדוואול� כאשר במסגרת ההלי� 

המשפט �פני ביתלי� מציגי� צדדהמחלוקת �א� במסגרת שיח. יותרא� חמור נעשה 
. הלא תוצג כל אסמכתופניו כל טיעו להסכמה לא יוצג �במסגרת שיח, לכא ולכאטיעוני� 

המשפט �מחלוקת ביחס לנתו עובדתי כלשהו במסגרת ההלי� המשפטי מחייב את בית�שיח
על , ידי מי מהצדדי��הכרעה זו יכול שתסתמ� על מסמכי� שהוצגו על. להכריע במחלוקת

_____________________________________  

,  גיסאמאיד�. יבת מאמר זה היו בידינו כתב התביעה וכתב ההגנה של הצדדי� לדיו�בזמ� כת  21
 טבו התייחס התובע גורדו� ליודנרשעל האופ� , למרות זאת. סיכומי הצדדי� לא היו בידינו

לפי דבריו ', יודנראט'המלה "בו נאמר כי ש, משפט השלו��דינו של בית�פסקמנית� ללמוד 
". השמדת הע� היהודי/להכחדת, המשת� פעולה ע� הנאצי�משמעה יהודי , של התובע

קיבל למעשה , המשפט�במסגרת טיעוניו בבית, דברי� אלה נקל להסיק כי א� התובע גורדו�מ
 .הדי�� לפסק27' פס, 3ש " לעיל ה,‚ÔÂ„¯Âראו עניי� . טאת תיאורו של פלאוט ביחס ליודנר

שיטת הדיו� "רסרית ככלי לחקר האמת ראו עמנואל גרוס האדווהשיטה של רציונל הלתיאור   22
, 867 יז ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" ? הא� היא מאפשרת אקטיביז� שיפוטי–האדוורסרי בהלי� הפלילי 

872–874) 1993.( 
רוס על השימוש בהכרעות מנסיבות מסוג זה ה� אחת הסיבות המרכזיות לביקורתו של מייקל   23

מתאי� אשר  ,גיו� משלויפי ה�פועל על, רוסמטוע� , המשפט. טוריהשיפוטיות כבסיס להיס
: ראו. א� אינו מתאי� לבירור סוגיות היסטוריות, לבירור מחלוקת עובדתית צרה בי� הצדדי�

Michael Marrus, History and the Holocaust in the Courtroom, in LESSONS AND 

LEGACIES V: THE HOLOCAUST AND JUSTICE 215 (Ronald Smelser ed., 2002).  
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 תו� שימוש הלהכריע בסוגייכול א� המשפט �ביתו 24,מומחי�של דעת �תדויות או על חו%ע
המשפט �המאפשרת לבית, פרקטיקה שיפוטית זו". ידיעה שיפוטית"המכונה בפרקטיקה 

היא פרקטיקה שנועדה להכריע , פניוליזקק לראיות שהוצגו לה יבלמהכרעה לכלל להגיע 
 הוא ,המחלוקת בי הצדדי��כלשהו אינו חלק משיח כאשר נתו עובדתי 25.מחלוקת�בשיח
, במצב דברי� זה. במקורבמוב אחר מזה שיועד למונח " ידיעה שיפוטית"לחלק מנהפ� 

, הכרעתה של מחלוקתלכלל אי משמעה פרקטיקה המאפשרת להגיע " ידיעה השיפוטיתה"
חלקו �ברגיל מנת הינה זו ש– "הידיעה השיפוטית. "הצדדי� לדיוכל אלא נתו המוסכ� על 

חר� , ËÂ‡ÏÙבעניי . של הצדדי� כול�" ידיעת�"פכת לנה – של השופט היושב בדי
הצדדי� כול� " דעוי", השקפותיה� הפוליטיותועולמ� �תוהשקפי בהמחלוקת העמוקה 

  .טהיודנרמה היה 
אול� הקשר בי השיפוטי . רי היסטוריה!ַסתי� ְמימשמשי� לע, כאמור, משפט�בתי

ר מסֵ!של המשפט תפקיד �במסגרתו נית לביתש, כיווני זה�י אינו מסתכ� ביחס חדלהיסטור
,  בשקפ,תי� ג� מקור ידע כשלעצמיהכרעות שיפוטיות עשויות לשמש לע. ההיסטוריה

במוב . במסגרתה נכתב הטקסט השיפוטישחברה מצב דברי� נתו ַ+, במידה כזו או אחרת
 ,ר סיפור היסטוריתי� מסֵ!ימשמש לעהוא  ,חד גיסא מ:כפולהדי משמש בתפקיד �פסק, זה

הדי עשוי לשמש מסמ� היסטורי �פסק,  ומאיד� גיסא;"היסטוריה רשמית"ומכריע לגבי 
ר ומסופר בעת ובעונה המשפט תפקיד של מסֵ!� במוב זה נית לייחס לבית26.כשלעצמו

נתו ובי " עובדתי"מתאר מצב ענייני� שהוא הדי עשוי לשמש מקור ידע בי �פסק. אחת
�היסטורי"טקסט שיפוטי יכול לשמש מקור ידע , כ�. רוח ציבורי נתו�מתאר הל�שהוא 

הוא  אול� א� 27,א� הוא מתאר אירועי� עובדתיי� המרכיבי� מאורע היסטורי" עובדתי
הוא עשוי לשמש מקור ידע ביחס לאותו ,  כזו או אחרתהרוח ציבורי ביחס לסוגי�מתאר הל�

_____________________________________  

נאציז� ה ההשוואה בי� ה שלהצדדי� מסמכי� ביחס לנכונותהציגו  ‚·Ô·�¯Èבעניי� , למשל  24
א "ראו רע.  עדותו של ההיסטוריו� צימרמ� לצור� ביסוס ההשוואההובאה �וא, כהניז�הלבי� 

10520/03 Ô·�� ̄ È·‚ '¯�˜�„ ,12.11.2006,  בנבופורס�( ריבלי�  של השופטדינו� לפסק9' פס.( 
אשר הגדירה אותו , יוויד אירווינג נגד דבורה ליפשטטיבמשפט הדיבה של ד, למשל, כ�  25

היא , המשפט להיזקק לעדויות מומחי� ביחס לשאלה שבמחלוקת�רב ביתיס, "שואה�מכחיש"
כחלק מעקרו� הידיעה עובדת התרחשותה בע את קו,  אכ� התרחשההשאלה א� השואה

  .Irving v. Penguin Books Ltd., All ER (D) 523 (2000): ראו. השיפוטית
 .784' בעמ, 10ש "לעיל ה, ארז� ברק, למשל,לתיאור תפקיד כפול זה ראו  26
הרע שהגיש אריאל שרו� �המשפט המחוזי בתביעת לשו��דינו של בית�פסקאת  , למשל,ראו  27

 א� שהזהיר כי אי� בתוצאותיו של – המשפט המחוזי�בע ביתבמקרה זה ק. נגד עוזי בנזימ�
 מה היו הנסיבות שהובילו לפריצתה של – רסרי כדי לקבוע קביעות היסטוריותאדווהלי� 

הדי� � לפסק3.1' פס, ·�ÔÂ¯˘ 'ÔÓÈÊ � 818/93) א"מחוזי ת(א "ראו ת. מלחמת לבנו� הראשונה
  ).4.11.1997,  בנבופורס�(



   הזיכרו� והפוליטיקה, במבו� המשפטטיודנרה –" בזכות המבוכה"  ע"תש יב משפט וממשל

43  

y:\misrad-2003\books\mishpat umimshal\2009\2009-09-06\03-bilsky+gur-arie.doc 11/24/2009 10:22:00 AM  

הוא חלק מסיפורה , הסיפור המשפטיזה ובכלל , כל סיפור היסטורי,  במוב זה28.רוח�הל�
כ ג� הסיפור המשפטי עשוי לשמש אחד ממקורות �על. נכתבהוא במסגרתה שקהילה השל 

 אחד המקורות הבולטי� לאיתורו של 29.הידע ביחס לתודעתו ההיסטורית של הקולקטיב
י להיות הלי� משפטי העוסק בתביעות רוח ציבורי במסגרתו של טקסט משפטי עשו�הל�

". ביטוי פוגעני"בו בחרה הפסיקה לפרש את המונח ש וזאת בעיקר בשל האופ ,הרע�לשו
 � כביטוי פוגעני כפי שהוא מתפרש על– בפסיקה "הרע�לשו"תפרש המונח הבו שהאופ

י ביטוש הקביעה מעלה כי –תפרס� הביטוי הבה שבמסגרת החברתית " האד� הסביר"ידי 
במושא " סובייקטיבית"לא הפגיעה ה. רוח ציבורי�פוגעני מתיימרת לשק� הל�מסוי� הוא 

 פגיעה כפי ,קרי, "אובייקטיבית" אלא פגיעה ,המשפט�ידי בית�הפרסו� היא שנבחנת על
  30.אליה יועד הפרסו�שידי הציבור הרחב או בקהילה הרלוונטית �שהיא מובנת על

ה , ËÂ‡ÏÙבעניי המשפט �של בית" הכפולדו תפקי"להל ננסה לעמוד על בדברי� 
מניב טקסט המשמש מקור ידע לחשיפת כמניב טקסט שיפוטי הכולל סיפור היסטורי וה כ

�עלבה השיח שבסיטואציה , כל זאת. תודעה קולקטיבית הכרוכה באותו סיפור היסטורי

  .הסכמה� אלא שיח,מחלוקת�אודות הסיפור ההיסטורי לא היה מלכתחילה שיח

4.¯�„ÂÈ‰ Ë – "ËÂÙÈ˘ ‰ÚÈ„È˙È"  

ידו �ידוע הוא שנית לפטור צד למשפט מהחובה להוכיח עובדה שנטענה על
של ) להבדיל מידיעתו הפרטית(א� עובדה זאת היא בידיעתו השיפוטית 

מספיק א� נאמר באופ כללי כי מדובר בעובדות שה נחלת ... השופט
, גיאוגרפיה, ה בסיסיתעובדות שבפיזיק, עובדות היסטוריות: כגו, הכלל

 31.תוצאות מחקרי� ידועי� או של סטטיסטיקה ממשלתית וכיוצא באלה

העוסקי� כול� בעמדותיו , תביעת הדיבה שהוגשה נגד פלאוט מבוססת על ארבעה פרסומי�
 ביחס – כפי שהבי אות פלאוט – בדעותיו ,של ניב גורדו" שמאליות"הפוליטיות ה

_____________________________________  

במסגרת " נאצי"לה יהמשפט קובע מהי משמעות המ� בית‚·Ô�¯È·בעניי� , למשל, כ�  28
דינה של השופטת �לפסק 9' פס, 24ש "לעיל ה ,‚·Ô·�¯Èראו עניי� . הציבוריות הישראלית

 .יה'פרוקצ
 ,Pierre Nora: ראו" היסטוריה"שוני בינו לבי� הלדיו� בו" כרו� קולקטיבייז"להמשגת המונח   29

Between Memory and History, REPRESENTATIONS 7–24 (1989).ראו ג�  :Amos 
Funkenstein, Collective Memory and Historical Consciousness, 1(1) HISTORY AND 

MEMORY 5 (1989).  
' ˙ÔÈ˜¯ÓÂ � 740/86א " ע, למשל, ראו"ביטוי פוגעני"מונח  הלש" אובייקטיבי"לפירוש   30

È�ˆÚ‰ ,עניי� : להל� ()1989 (337, 333) 2(מגד "פÔÈ˜¯ÓÂ˙(. 
 ).1977 (175, 169) 2(ד לא"פ, �ÊÙ 'ÔÓÈÂ � 759/76א "ע  31
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בו ההנהגה הישראלית שאופ כלפי המדתו הביקורתית פלסטיני ובע–לסכסו� הישראלי
כפי , שני מבי פרסומיו של פלאוטפרסו� הרשימה זו תתמקד ב. פועלת ביחס לסכסו� זה

, 2002בשנת , פרסו� זה פורס� באינטרנט בשפה האנגלית. המשפט�ידי בתי�שנותח על
 ע� תומ�שאמומתייחס לשמאל הישראלי ולמחאתו נגד סירובה של ממשלת ישראל לנהל 

  32.הידה השניאבתקופת האינתיפ" תחת אש "�"אש
פ מכוני� "אנשי אש. השואה ודימוייה מהווי� מרכיב מרכזי בפרסומו של פלאוט

תלוו ליחידות הצבא הגרמני שה הד�סאס והא�אס אות יחידות ניידות של ה– "ינזצגרופיא"
 במקו� 33.עיקר יהודי�ב, ש� עסקו ברצח המוני�, 1941המועצות בשנת �בפלישה לברית

מדי� שהקימה �מות ח$הא�סא אות יחידות – "פלוגות סער"פ "אחר מכונה הנהגת אש
הפרסו� ".  למע השלו�טיודנר" הפרסו� מוכתר בכותרת 1921.34שנת המפלגה הנאצית ב

, מצד אחד, פ"אש. שואההשל בהקשר  יפלסטינ–מציב א� כ את הסכסו� הישראלי
במסגרתו שהיסטורי ורגשי להקשר מוכנסי� , מ הצד האחר, עי�וישראלי� שנפגעו בפיגו

לא ,  תמיד יהודי–היהודי . נרדפי�מי הרודפי� ומי ה, "רעי�"המי ו" טובי�"הלכל מי ברור 
פלסטיני אינו שונה במאו� מהיהודי – הנפגע מפיגועי� במסגרת הסכסו� הישראלי–ישראלי 

הגוי הרוד� ו; ידי הנאצי��ה הכבושה עלבאירופ" הפתרו הסופי"כנית והנרד� במסגרת ת
� יהוא חבר בארגו פלסטינשהוא חבר במפלגה הנאצית ובי שבי , הוא תמיד אותו גוי רוד

 במסגרת הפרסו� עושה פלאוט 35.המבצע מעשי טרור במסגרת מאבקו במדינה ריבונית
שמאל לי לחיקודג�  מהווה טתבו כי היודנרובכ, ט היודנר–נוס� " שואתי"שימוש במונח 

פלאוט , יד�הוזכרו כלאחרר שא, פ"אלא שבניגוד לדימויי השואה שהוצמדו לאש. הישראלי

_____________________________________  

 והוכתר ,2001ה� פורס� באינטרנט בשנת יניבמהראשו� . פלאוט פרס� ארבעה פרסומי�  32
תייחס פלאוט לביקורת הבמסגרת פרסו� זה . Haaretz Promotes Jewish for Hitlerבכותרת 

מאמר מושא , הפרסו� השני. ˙Â˘‰ ˙ÈÈ˘Ú‡‰תב גורדו� על ספרו של נורמ� פינקלשטיי� שכ
 הפרסו� ." למע� השלו�טיודנר" והוכתר בכותרת ,פורס� באינטרנט בשפה האנגלית, זה

שנשלחו לתובע גורדו� בדואר " מכתבי תנחומי�"ופיע בדמות ה, 2002משנת , השלישי
נחשד כאחד ממנהיגי תנועת ר שא, ו של מוחמד די�על חיסול" תנחומי�"ובה� , אלקטרוני

 MIDDLE EAST QUARTERLYעת ה� במסגרת כתב2001 הפרסו� הרביעי פורס� בשנת .החמאס
. Israel’s Academic Extremistsוהוכתר בכותרת , ידי כותב שהזדהה כסולומו� סוקרטוס�על

גורדו� טע� כי . קדמיי�חווה דעה על רמת פרסומיו האוהתייחס לתובע גורדו� הפרסו� זה 
תביעת הדיבה מושא לפירוט הפרסומי� . הנתבע פלאוט הוא שכתב מאמר זה תחת ש� בדוי

  .3ש "לעיל ה, ‚ÔÂ„¯Âראו עניי� 
 ).1990, ישראל גוטמ� עור� (88–80 כר� א ‡�ˆÂ˘‰ Ï˘ ‰È„ÙÂÏ˜È‡‰‰ראו   33
 .842–839' בעמ, כר� ד, ש�  34
כבר בשנת , למעשה. ערבי� ככלל אינו קישור חדשה או י�פלסטינבי� ה ל�נאציהור בי� הקיש  35

�י"תש, במהל� דיוני הכנסת שקדמו לחקיקת החוק לעשיית די� בנאצי� ובעוזריה�, 1950
. ושווה המופתי לנאצי�ה, )החוק לעשיית די� בנאצי� ובעוזריה�: להל� (281ח "ס, 1950

לתיאור השוואות אלה ראו עדית . אייכמ�בפרשת  י�דה�קבפסהשוואה דומה נית� למצוא ג� 
 ).ÂÂÓ‰Â ‰ÓÂ‡‰: ‰È¯ÂËÒÈ‰ ,ÔÂ¯ÎÈÊ ,‰˜ÈËÈÏÂÙ 42–50) 2002˙זרטל 
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תיאור היסטורי ביחס לחברי מועצות כתיאור הנחזה , לש� ביסוס דבריו, מתאר בהרחבה
 ואיל� 1940בשנת , שצוטט לעיל, בהתא� לתיאורו של פלאוט. היהודי� באירופה הכבושה

מינוי זה נעשה ה . "טיודנר"הקרויות , מועצותלראשי � יהודי� מנהיגיכמה מינו עצמ� 
מנת �עלאלה ידי מנהיגי� יהודי� �מינוי עצמי זה נעשה על. בגטאות וה במחנות הריכוז

אלה נועדו להרגיע את היהודי� הנשלחי� למחנות " שיחות. "לנהל שיחות ע� הנאצי�
ג� את חיי �כמו,  להציל את עור�טקיוו ראשי היודנר, בתמורה. דוגמת אושווי�, השמדה

 תיאור היסטורי זה הוא הבסיס להשוואתו של השמאל הישראלי לחברי 36.משפחותיה�
, פלאוטדאליבא , לחיקוידג�  משמשת טהיות שפעולתו של היודנר. מועצות היהודי�

מחבלי� מתאבדי� מפוצצי� שבעת �בהפ "השמאל הישראלי נחוש לנהל שיחות ע� אש
כאשר  –בלשונו של פלאוט ו, בתי יהודי� לאפגזי מרגמה נורי� ו� יהודי� ילדישל קבוצות 

טיבית זו משולב נרבמסגרת . פ"ידי אנשי האיינזצגרופ של אש�יהודי� נורי� בכל יו� על
גורס , גורדו. המופיע כאחד מנציגיו של אותו שמאל ישראלי, ניב גורדו, א� התובע

 – כלשונו, Judenrat wannabes –ט יודנרברי חהוא אחד מאלה השואפי� להיות , פלאוט
  37.היה נצור במוקטעה שברמאללהר שכאוזאת משו� שגורדו ביקר את יאסר ערפאת 

ה והשואה אינו מיוחד יהעול� השני�השימוש בדימויי� הלקוחי� מתקופת מלחמת
 הרב שלמספר. לפלאוטהמשפט �הרע שהגיעו לפתחו של בית� התביעות בגי לשו

שואה רווח הודומיה� מעלה כי השימוש בדימויי " נאצי"בגי ביטויי� כגו הישראלי 
של המפה הפוליטית וה " ימני"ייכי� לצידה התשמאלה הבקרב ה , בציבוריות הישראלית

 ברבי� מ המקרי� נעשה שימוש בדימויי 38".שמאלי"ייכי� לצידה התשמאלה הבקרב 
_____________________________________  

 .9ש "לעיל בטקסט הסמו� להתיאורו של פלאוט את ראו   36
רשות הכולל את משרדי הממשלה של ה, המוקטעה הוא מתח� הנמצא בעיר רמאללה  37

אקצה הטילה ממשלת �דת אלאבמהל� אינתיפ.  הרשותאשר�שב ואת מעונו של יוניתיטהפלס
, לתקופה זו.  הרשות יאסר ערפאתאשר�שביובאותה עת בו שהה ש, ישראל מצור על המתח�

, למשל, ראו. התייחס פלאוט בפרסומו, במהלכה ביקרו אנשי שמאל ישראלי� במוקטעהש
 ı¯‡‰ 22.9.2002" לא ניכנע: ערפאת; שכת הריסת המוקטעהנמ"עמוס הראל ואמנו� רגולר 

news.walla.co.il/?w=/22/284102&tb=/i/673275. 
הדברי� הגיעו פעמי� . שמאל כאחדהימי� והבשיח הישראלי ההשוואה לשואה רווחת בקרב   38

לא  („�˜�¯' ‚·Ô·�� ¯È 3242/02) ��מחוזי י(א " ע, למשל,ראו. לכלל משפטי דיבהמספר 
די� בפרשה שבה כינה העיתונאי � פסקי– 24ש "לעיל ה, ‚·Ô·�¯Èעניי� כ� ו )18.9.2003, �פורס

כנית הטלוויזיה ובת" נאצי קט� ומלוכל�"גביר �אמנו� דנקנר את פעיל הימי� איתמר ב�
. הרע�את לשו�גביר תביעה נגד דנקנר בגי� הוצ�בעקבות התבטאות זו הגיש ב�". פופוליטיקה"

המשפט העליו� הפ� את ההחלטה וקבע � ואילו בית,המשפט המחוזי פסק לטובת דנקנר�בית
גביר בסכו� הסמלי של שקל �על דנקנר הוטל לפצות את ב�. הרע�כי אכ� מדובר בהוצאת לשו�

̇ Ï‡¯˘È � 1470/06) ��שלו� י(פ "תראו ג�  .אחד �È„Ó '¯ËÓ) כ� ו) 10.9.2006,  בנבופורס�
עניי� : להל�) (19.7.2007 , בנבופורס� (Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '¯ËÓ � 30636/06) ��מחוזי י(פ "ע

¯ËÓ ̄ ÂÚ¯Ú (–ע"די� בפרשה שבה כינתה פעילת הימי� נדיה מטר את ראש מנהלת סל� פסקי ,
נגד מטר הוגש . עזה�כנית ההתנתקות מרצועתובשל חלקו ביישו� ת, "טיודנר", יונת� בשיא

משפט השלו� החליט למחוק את כתב האישו� �בית. בד ציבורכתב אישו� בגי� העלבת עו
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מונחי� , כ�. כברורה לכל השומע אות�משמעות� נחזית ר שא, שואה כדימויי� מוכרי�ה
  שיתלווה כל יבלמודומיה� נאמרי� ומפורסמי� " יודונאצי", "נאצי", "אנטישמי"כגו

המשפט לדו בשאלה מהי � פרסומי� מסוג זה חייבו את בתי39.פירוט ביחס למשמעות�
 או שמא "היסטורי"א� יש לבחו את משמעות� במבח , משמעות� של ביטויי� אלה

באיזה אופ יש ו, רווחת שלה� במסגרת הציבוריות הישראלית כא ועכשיוה� להבנה בהתא
הנחש� " האד� הסביר"מבחנו של ,  בהתא� למבח אובייקטיבי–לבחו את פגיעת� 

מבחנו של הנפגע הקונקרטי שכונה בכינוי , או שמא בהתא� למבח סובייקטיבי, לפרסו�
רוחו של מושא הפרסו� לבי �בבחירה בי הל�,  כפי שפורט כבר קוד� לכ40.כזה או אחר

 פרסומו 41.זכה הפירוש האחרו, רוח קהילתי�המתיימר לשק� הל�" אובייקטיבי"פירוש 
אול� ביחס . הסבר בגו� הפרסו�בשל פלאוט מכיל א� הוא דימויי שואה שאינ� זוכי� 

. ה עשו ומטי� היו היודנרה טורח פלאוט ומבהיר מטלהשוואת השמאל הישראלי ליודנר
 you“לי� ימצהיר על עצמו כתיאור עובדתי גרידא ופותח במאשר , תיאורו זה של פלאוט

will recall” ,בפרטשל ו, השמאל הישראלי בכללשל  המשמש בסיס להשווא לחברי , גורדו
  .טהיודנר

_____________________________________  

 ונקבע שמטר ,המשפט המחוזי�ידי בית�אול� ההחלטה נהפכה על, מטעמי הגנה מ� הצדק
כ� ו) 3.9.2000, לא פורס� (ˆÈ·‡Ê 'ÔÓ¯ÓÈ � 3325/95) 'שלו� רח(א "תכ� ראו  .תועמד לדי�

 – )È·‡Êעניי� : להל� ()3.11.2003, ו בנבפורס�( ÔÓ¯ÓÈˆ 'È·‡Ê � 1070/01) א"מחוזי ת(א "ע
איו� יבר" נאצי"הכנסת רחבע� זאבי � משה צימרמ� את חבר'די� בפרשה שבה כינה פרופ�פסקי

משפט �בית. הרע�זאבי הגיש תביעה נגד צימרמ� בגי� הוצאת לשו�. ÌÈÏ˘Â¯Èעיתונאי לשבועו� 
�אול� בית, שקלי� 20,000 וחייב את צימרמ� בתשלו� פיצויי� של ,השלו� פסק לטובת זאבי

, ˙ÔÈ˜¯ÓÂעניי� ראו עוד  .המשפט המחוזי קיבל את ערעורו של צימרמ� והפ� את ההחלטה
בה שלח הפסל יגאל תומרקי� מכתב לאיש הימי� אליקי� שדי� בפרשה �פסק – 30ש "לעיל ה
לי� בגרמנית ישל שתי משהינ� קיצור , ”kz“כתב את האותיות שעליה  המעטפבהעצני 

בטענה כי הכוונה , הרע�העצני הגיש נגד תומרקי� תביעת לשו�". מחנה ריכוז"שתרגומ� הוא 
המשפט העליו� �א� בית, המשפט המחוזי קיבל את התביעה�בית. הייתה להשוות אותו לנאצי

 אנו במסגרת רשימה זו. הרע�מדובר בהוצאת לשו�אי� קיבל את ערעורו של תומרקי� וקבע כי 
 טאבויחודיות בשל הי שכ� נושא זה מעורר בעיות ,טמתמקדות בנושא ההשוואה ליודנר

  .כפי שננתח להל�, שהתגבש סביבו
לעיל , ˙ÔÈ˜¯ÓÂ ועניי� ,38ש "לעיל ה, È·‡Êעניי� , 24ש "לעיל ה, ‚·Ô·�¯È עניי� , למשל,ראו  39

 .30ש "ה
‰Âˆ‡˙  723/74א "ע; )1960( 1215, 1205ד יד "פ, ‚ÌÈÂ·ÏÙ‡ 'Ô·�ÔÂÈ¯Â � 256/57א "ראו ע  40

� ı¯‡‰ ÔÂ˙Ú 'ÏÓ˘Á ˙¯·Á ,עניי� ; )1977 (300, 281) 2(ד לא"פÔÈ˜¯ÓÂ˙ ,30ש "לעיל ה ,
  .337' בעמ

 וא� להחיל ,המשפט היה נכו� להכיר בקבוצות שונות במסגרת הקולקטיב�יתב, מנת לדייק�על  41
 ת זו לא עלתה לדיו� בפרשהאול� היות שסוגי. מה�שונה ביחס לכל אחת " אד� סביר"מבח� 
 1) 1(ד מז"פ, ÂÚ˘Ó 'È·È·Á¯ � 809/89א " ע, למשל,ראו.  בהלא נרחיב את הדיו�, פלאוט

)1992.( 
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ג� במסגרת , משפט�הרע המגיעות לפתחו של בית�כברבות מהתביעות בגי לשו
הלב �מעבר לכ� טע הנתבע להגנת תו�. להגנת אמת בפרסו�תביעה זו טע הנתבע 

,  זוהי42.הבעת דעה לגיטימית ביחס למעשיו ולעמדותיו של התובעשמדובר ב ,קרי, בפרסו�
, כפי שיתואר להל, אול�.  של הנתבעההגנהגדר המחלוקת כפי שנפרשה בכתב , א� כ

לבי  בי התובע גורדו  ההשוואהה שללאמיתו של דבר הצטמצמה גדר המחלוקת לאמיתות
 נותר טטיבו של היודנר. לב בפרסו�ה�ולשאלה א� הנתבע זכאי להגנת תו�, חברי היודנרט

שנוי במחלוקת � כבלתי–קד� להצגה זו כל בירור ש יבלמ – והוצג ,מחו� לגדר המחלוקת
מפי שופט , המשפט�ביתמדבריו הבאי� של , בי היתר, על כ� אפשר ללמוד. עובדתית
  : אברה� אברה�המיעוט

אות מועצות יהודי� ,  מי היו היודנראטËÂ‡ÏÙ Â�Ï ¯ÈÎÊÓבפתח המאמר 
ובי היתר , שיח ע� הנאצי��שפעלו בגיטאות וקיימו דו, ידועות לשמצה

  43.בזמ שיהודי� הובלו לטבח, עשו להשגת רגיעה וסדר בגטו

 טי� היו היודנרהמלנו " מזכיר"פלאוט : הדיוֶהקשר המשפט מציבה את �אמירתו זו של בית
 טחברי היודנרה ש" עובדות"וה ;ת מחלוקתו נטולותר לנו שנית עובדמשמע מסֵ!,  מזכיר–

פעולה ע� הנאצי� ולש� הצלת נפש� �מינוי עצמי זה נועד לש� שיתו�וש, עצמ�את מינו 
המשפט מוסי� ומציי עוד כי מועצות �בית. בכוונה" הרדימו"שאותו ה� , חשבו הכלל�על

המשפט קובע את האמת ההיסטורית ביחס �בית, הנה כי כ". ידועות לשמצה"� אלה יהודי
השופט אברה� אינו מוכ לקבל חלק ,  גיסאמאיד�. זכרונה הקולקטיביאת ג� �כמו, טליודנר

הוא החלק המתייחס להשוואתו של גורדו , אותה טע פלאוטשאחר מטענת האמת בפרסו� 
גורדו . שמשמיע פלאוט' אמת דיברתי' להיזקק לטענה אי לי", לדבריו. טיודנרחברי הל

אינה עומדת " אמת דיברתי" הגנת 44".והוא איננו מבקש להידמות ליודנראט, איננו יודנראט
אלא משו� , כללאינו מלי המשפט �עליו ביתש, א� כ לנתבע לא בשל תיאורו ההיסטורי

, עוד קובע השופט אברה�. כזהאינו מבקש להידמות ל וא� טשגורדו עצמו אינו איש יודנר
דימויו של אד� או של "כי , ‚·Ô·�¯Èבעניי יה 'בהסתמכו על דבריה של השופטת פרוקצ

ב עשויה לפגוע במושא ההשוואה "יודנראט וכיו, מעשיו או התנהגותו לנאצי
ודאי כאשר מדובר  )...אובייקטיבית(ולהשפילו ולבזותו בעיני הבריות , )סובייקטיבית(

יה כי 'ת פרוקצ קובעת השופט‚·Ô·�¯Èבעניי ,  אכ45".לכ היא מהווה לשו הרעו, ביהודי
  :לדבריה". אובייקטיבי"תא� למבח הרע בה�מהווה לשו" נאצי"השימוש במונח 

_____________________________________  

 ).2)(ד(�3ו) 1)(ד(3' פס, 2ש "לעיל ה, וט של פלאההגנהכתב את ראו   42
  .)ההדגשה הוספה (הדי�� לפסק21' פס, 4ש " לעיל ה,ËÂ‡ÏÙעניי�   43
 .הדי�� לפסק23' פס, ש�  44
 .הדי�� לפסק22' פס, ש�  45
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 בעיניו של יהודי באר� ישראל מסמל לא רק משטר שהפ� גדול "נאצי"
אשר , י�אלא את הקשה שבאוייבי הע� היהודי בכל הזמנ, אוייבי האנושות

רצח בד� קר , הוביל קהילות שלמות של יהדות אירופה למשרפות הגזי�
נשי� וזקני� ללא , הרג תינוקות, שנורו אל תו� קברי אחי�, מאות ואלפי�

והוביל אות� למות� , הרעיב עד מוות את אסיריו במחנות הריכוז, אבחנה
וק את שביקש למח, ע��זהו מושג הנקשר ע� רעיו השמדת. מקור וממחלות

  46.הע� היהודי מעל פני האדמה

 אשר להשקפתה יש בו כדי ,"נאצי"יה מתייחסת א� כ א� ורק לדימוי 'השופטת פרוקצ
הרע �מוסי� נדב� לסוגיית לשו, באמצו דברי� אלה, השופט אברה�. לפגוע ביהודי

 משמעו טיודנרלחבר אד� של  יומויד, "נאצי"כמו הכינוי : שואההבהקשר� של דימויי 
. ודאי כאשר מדובר ביהודיוב, הרע בהתא� למבחנה האובייקטיבי של הקהילה�צאת לשוהו

 תיאורו של פלאוט  המקבלת במלואה את, של השופטכל זה על בסיס קביעתו העובדתית
  .טביחס ליודנר

 קובע השופט אברה� כי יש לקבל את ,הרע�לאחר שקבע כי ההשוואה עולה כדי לשו
עלו ופלי דבריו מהווי� הבעת עמדה מותרת ביחס לעמדותיו וטענתו הנוספת של פלאוט כ

א� שדבריו של פלאוט ביחס לגורדו . הלב בפרסו��כ עומדת לו הגנת תו�� ועל,של התובע
דבריו חוסי� תחת הגנתו של , טיודנרחברי ההרע בשל השוואתו של גורדו ל�מהווי� לשו

 �לב המחווה דעה �ובע כי פרסו� בתו�הק, �1965ה"תשכ, הרע לחוק איסור לשו) 4(15סעי
�א� בדונו בהגנת תו�.  מזכה את המפרס� בהגנה– אופיו או מעשיו של נפגע, על התנהגותו

. טעלו של היודנרודעת היסטורית על פ�דינו של השופט אברה� חוות�הלב לא נפקדת מפסק
  :לדבריו

, המנת להביע דיע כי א� על, לא לש� השפלתו מושווה גורדו ליודנראט
כפי , לפיה ההידברות ע� הפלסטיני� עשויה להמיט על ישראל אסו

  47.שההידברות של היודנראט ע� הנאצי� המיטה עלינו אסו

ו הלב משו� שהשוואתו של פלאוט בי הידברות�פרסומו של פלאוט חוסה תחת הגנת תו�
כ� (לבי הידברות� , פלסטיני–במסגרת הסכסו� הישראלי, פלסטיני�הע� " שמאל" השל

ר שא, היהעול� השני� ע� הנאצי� בזמ מלחמתט של חברי היודנר)המשפט�בלשו בית
א� השוני �השוואה זו לגיטימית משו� שעל. נה השוואה לגיטימיתיה, המיטה עלינו אסו

  .הילה היהודיתכלל הקה� הניזוקי� בשתיה , בי שתי הסיטואציות

_____________________________________  

 .יה'דינה של השופטת פרוקצ� לפסק8' פס, 24ש "לעיל ה, ‚·Ô·�¯Èעניי�   46
  .הדי�� לפסק44' פס, 4ש " לעיל ה,ËÂ‡ÏÙעניי�   47
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ניכר , תמיכת חבריו להרכבבכה דעתו המשפטית של השופט אברה� אינה זו�א� שחוות
, המשפט�נשיא בית, כ�. על דעת הרובג� כי עיקר פסיקתו במישור העובדתי מקובלת 

  – קובע כי,  דעת הרוב במקרה זה�הנמנה ע, דוד�השופט מנח� ב

Ï˘ Â¯Â‡È˙Ï ‰�Ù� Ì‡ È„Â נראה שאי צור� להציג את תופעת היודנראט 
ÂÓˆÚ ËÂ‡ÏÙ48. במאמר הרלבנטי  

השונה מזה של שופט , המשפט המחוזי מבסס א� כ את ניתוחו המשפטי�יתג� נשיא ב

.  תיאור נכו הואטיודנרבנוגע לתיאורו של פלאוט שעל הקביעה העובדתית , המיעוט

אי כל צור� כ� שי ד ידועה ומוכרת עד כטתופעת היודנר, כפי שעולה מ הדברי�, למעשה

דוד אינו �הנשיא ב, ו של השופט אברה�בניגוד לדעת. להציגה מעבר לתיאורו של פלאוט

נה י ה לבי גורדו ודעותיוטלפיה ההשוואה בי חברי היודנרש, מקבל את טענתו של פלאוט

  :לדבריו. הבעת דעה לגיטימית

הנמנה על השמאל הקיצוני , לא נית להשוות ולדמות יהודי דוגמת גורדו
ל ישראל מעשי� ממעשיה ש, אשר תוק� וג� באופ חרי�, הישראלי

א� אינו כופר בזכותה של מדינת ישראל , בשטחי� או כלפי ערבי� בכלל
ליהודי אשר הצטר� ליודנראט וסייע בידי הנאצי� להשמיד , להתקיי�

ג� לא שמענו שגורדו ביקש להפיק טובת הנאה  ...ולהכחיד את בני עמו
כמו שביקשו להשיג לעצמ� אנשי , אישית מעמדותיו בנושאי� הפוליטיי�

  49.יודנראט משולחיה�ה

מכמה , א� לא כהבעת דעה,  אינה לגיטימיתטהשוואתו של גורדו לאנשי היודנר, הנה כי כ

כ �על. מנת לסייע בידי הנאצי� להשמיד את עמ��עצמ� עלאת  מינו טאנשי היודנר: טעמי�

�אינו כופר בזכותה של מדינתהוא א� " טיודנר"הרע לכנות אד� בכינוי �תהא זו לשו

 כפרו בזכותו של טי�היודנר: את הלאוג� מלשו הה נית לשמוע כמוב . אל להתקיי�ישר

.  להכחידו–  לש� הפקת תועלת אישית– סייעו בידי הנאצי�ה� שכ , הע� היהודי להתקיי�

  :דוד ואומר כדלקמ�ומוסי� הנשיא ב

שפעלו באופ מודע , לאלה של אנשי היודנראט, השוואת מעשיו ודעותיו
לא נועדה לטעמי לקד� כל תכלית , לסייע בידי הנאצי�] ל רצוני"צ[י ורצינ

_____________________________________  

 .)ההדגשה הוספה(דוד �בפסק דינו של הנשיא ב�, ש�  48
 .ש�  49
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ביזויו והשפלתו של גורדו , פולמוסית אמיתית וכל מטרתה היתה הכפשתו
  50.בעיני הבריות

כא יש לזכור כי בתודעה הלאומית שלנו נחרת שמ� של אנשי היודנראט 
לה מדעת לדראו עול� וה� מהווי� דוגמא צורבת לבוגדנות לאומית שפ

על חברי היודנראט ודומיה� נהוג לומר כי מכרו נפש� . שאי לה אח ורע
ישראל קסטנר המנוח אשר נרצח ' לא נוכל לשכוח כא כי היה זה דר. לשט

�מנת  לאחר שנחשד כמי ששית� פעולה וסייע בידי הנאצי� על, כא באר
  51.להציל את נפשו הוא

 אינה לגיטימית ומהווה ט גורדו לחברי היודנרדוד קובע א� כ כי השוואתו של�הנשיא ב

חלק� נעוצי� בהיסטוריה אובייקטיבית וחלק� אשר , הרע מכמה טעמי� מצטברי��לשו

האמת ההיסטורית , במישור האובייקטיבי. וצרובי� בתודעתנו הלאומית" �יסובייקטיבי"

היהודי� ממנהיגי כמה יה חפצו יהעול� השנ� מלמדת כי במהל� מלחמתטביחס ליודנר

ומת �לצור� כ� התאגדו באופ עצמאי וניהלו משאו ,באירופה הכבושה להציל את נפש�

במישור . טאות והמחנותהגשעיקרו ומטרתו הסתרת המציאות האמיתית מיהודי , ע� הנאצי�

עליה� ועל דומיה� ;  צורבת לבוגדנות שפלהה משמשי� דוגמטהיודנר, "סובייקטיבי"ה

ר ישראל "ד,  ולראיה אחד מה� או מדומיה�,נפש� לשטאת  מכרוה� כי " נהוג לומר"

בהתא� . נרצח בשל החשד כי שית� פעולה ע� הנאצי� לש� הצלת נפשו שלו, קסטנר

קביעות . מלוכדי� האובייקטיביהמישור לא בכדי המישור הסובייקטיבי ו, לקביעות אלה

מכירת "בביטוי  משתמש אינור שא, אינ מהוות חלק מפרסומו של פלאוט, ראוי לציי, אלה

להדגיש לא , כ� נראה, תוספת זו נועדה. ר ישראל קסטנר"ואינו מזכיר את ד" הנפש לשט

, ביחס אליה�כרו הקולקטיבי יאלא א� את הז, טרק את מעשיה� האיומי� של חברי היודנר

  .בו קישורי� לשט ותוצאות של רצחכור� בחואשר 

מצע . דינו� המחוזי משתית עליו את פסקהמשפט�ביתשהמצע העובדתי , א� כ, זהו

המשפט ביחס �של בית" ידיעתו השיפוטית" ומהווה חלק מ,עובדתי זה נטול כל סימוכי

כמוכחות כדבעי וכמקובלות על , שנויות במחלוקת�המצטיירות כבלתי, לעובדות היסטוריות

  .חברי הקולקטיב הישראלי כול�

_____________________________________  

  .ש�  50
 .ש�  51
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5 .¯�„ÂÈ‰Ë –È¯ÂËÒÈ‰ ¯˜ÁÓ   

כהיסטוריה :  מציג את עצמו בכמה אופני� בבת אחת"אטיודנר"הנושא 
בראות� את קהילת� נמסרת , אד� יהודי� שביקשו�ממשית של בני

 ובתו� כ� השתתפו בניגוד –לפעול באחריות למע שרידתה , להכחדה
כחומר המביא ; לרצונ� המוצהר והמפורש במאמצי השמדה של הנאצי�

של רצח המוני� שבו עסקו לאימו� אותה השקפה רדיקלית על התופעה 
שבה מצאו , שבמרכזה עומדת מלכודת פעולה, "הפתרו הסופי", הנאצי�

וא� , עצמ� היודנראטי� בי שמירת הקיו� העצמי ובי ההשמדה העצמית
בכ� מתברר איפוא מצב . השמדה עצמית באמצעות שמירת הקיו� העצמי

כת לגבי הנחות המולי� למסקנות מרחיקות ל, אנושי�קיצוני בעל אופי כלל
  52.יסוד בדבר טבע האד� והתנהגותו ומצביע על גבולות התבונה וההגיו

, טחו הגרמניתיראש משטרת הב,  שיגר ריינהרט היידרי�1939 בספטמבר 21בתארי� 
שפעלו בשטחי פולי ) צגרופאיינז(למפקדי חטיבות הפעולה ) schnellbrief(בזק �איגרת

ה י הוקדש להקמת גופי� ייצוגיי� מקומיי� של האוכלוסיגרת זויחלקה השני של א. הכבושה
גרת זו יבמסגרת א. תפקידיה� כלפי שלטונות הכיבוש הנאצי בפולילהגדרת היהודית ו

 – וברבי� ,Judenrat" (מועצת זקני� יהודית"ניתנה הוראה להקי� בכל קהילה יהודית 
Judenräte( ,בזק זו הינה �גרתי א.אשר תורכב ככל האפשר מאישי� סמכותיי� ורבני�

ה יההוראה השני.  באירופה הכבושהטההוראה הראשונה המתייחסת להקמתו של היודנר
ידי � ונחתמה על,1939 בנובמבר 28הקמת מועצות היהודי� נשאה את התארי� בהנוגעת 

  53)."גוברמ גנרל"ה(המושל הכללי של שטחי פולי הכבושי� , הנס פרנק
של " רצוני"ו" אישי"ה לא היו תוצר של מינוי מועצות היהודי� באירופה הכבוש

חפצו להציל ר שאיהודי� כמה של , מקומית, אי מדובר באיזו התאגדות עצמאית. חבריה
חשבו שאר �פעולה שעניינו הצלת נפש� מהשמדה על�ארגנו שיתו�כ �עלאת נפש� ו

תקבל ג� לא יאלא , לא רק אינו נכו, כ�על, תיאורו ההיסטורי של פלאוט. הקהילה היהודית
. היהעול� השני�את השתלשלות הדברי� במלחמת,  במקצתול$, מכירמי שעל דעתו של כל 

" מינוי עצמי"מספר של מועצות היהודי� בשטחי אירופה הכבושה מורה כי המונח , ראשית
כי התאגדות עצמית זו נועדה לש� טענתו של פלאוט ,  יתר על כ54.מתקבל על הדעת�בלתי

הפתרו "כנית הקונקרטית בדבר והתשהעובדה אינה מתיישבת ע� ת מהשמדה הצלה עצמי

_____________________________________  

 ).ÔÂ¯ÎÊ‰ ÏÈ·˘· 20 ,24) 1997"  היודנראט כסוג של מצב–מעבר לכל דמיו� "ד� דינר   52
 ).Ë‡¯�„ÂÈ 19–20) 1979ראו ישעיהו טרונק   53
, שבח� נתוני� סטטיסטיי� והשתייכות קהילתית של חברי מועצות היהודי�, ישעיהו טרונק  54

מספר� של חברי בפועל .  חברי מועצות יהודי�740שכלל , הסתמ� על מידע חלקי שהיה בידיו
 .48–43' בעמ, ש�. יותרא� מועצות היהודי� היה רב 
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, ידי רצח המוני ושיטתי�על" הבעיה היהודית"הכוללת הוראה מפורשת לפתרו , "הסופי
כנית ו ידעו על תטההנחה כי חברי היודנר 55.ועידת ונזהוב 1942רק בשנת דונה רשמית ינ
בשו� אינה נתמכת , � פעלו לש� הצלת נפש� וא,תקבלהשהזמ רב לפני " הפתרו הסופי"

להציג , במסגרת זו, אי בדעתנו. מופרכתכ, בלא היסוס רב, לתארה ונית ,תיעוד היסטורי
סיו יעליה נכתבו מאמרי� וספרי� רבי� בנש, "טיודנר"בפרוטרוט את התופעה הקרויה 

�שטחי וחד, מנת להמחיש עד כמה תיאורו של פלאוט מוטעה�על, כ�פי�על�א�. להבינה

  . על קצה המזלגטצג תופעת היודנרתו, ימדמ
היא  ;"תמימה"יתה החלטה יודאי לא הוההחלטה הנאצית להקי� מועצות יהודי� ב

" תפקידי��בעלי"שכלל מינויי� של , במסגרת מנגנו זה. ויתה חלק ממנגנו משומ ומכ$יה
, ת עצמ� בריכוז היהודי�רבנוושירתו הק, מסוגי� שוני� ובתקופות שונות במהל� המלחמה

 א� במסגרת הלי� –  ובשלבי� מאוחרי� יותר,בשמירה על הסדר במחנות, בהובלת�
את חברי המשטרה , טנית למצוא את חברי היודנרהללו " התפקידי��בעלי"בי . ההשמדה

את חברי ו, את הקאפוס ששימשו משגיחי� במחנות העבודה וההשמדה, היהודית בגטאות
חלק מהנרדפי� " שית�"כיו� ידוע כי מנגנו זה . מחנות ההשמדההזונדרקומנדו ב

�שיתו�"לא היה , על אפיוניו השוני�, זה" שיתו�. "בביורוקרטיית הרדיפה וההשמדה

בהקשרה , משמעו של מונח זה. "רצו"לה ירצוני במובנה הרגיל והיומיומי של המ" פעולה
רב למי שמעורב בהלי� ו של הקונתהוא הפיכה מכ$, ה והשואהיהעול� השני�של מלחמת

רבנות ונדמה כי שילוב הק.  א� בהלי� השמדתו שלו–  ובשלבי� מאוחרי� יותר,רדיפתו
שילוב� של יהודי� היה , בשלביה המתקדמי� של השואה, המצמרר ביותר שהגו הנאצי�

של " ארגונ�"לאחראי ר היה שוא אותו גו� שהוק� במחנות ההשמדה – "זונדרקומנדו"ב
שסייעו באופ יומיומי בהשמדת , יהודי� אלה. כניסת� לתאי הגזי�לפני � להשמדה מועמדי
ואלה החדשי� הובילו , הוחלפו אחת לכמה חודשי� ביהודי זונדרקומנדו חדשי�, אחיה�

  56.את קודמיה� להשמדה
צמח מלכתחילה כמכשיר להכוונת  ",כותב ד מכמ, רעיו הקמת של מועצות היהודי�

כותב ,  מועצות היהודי�57".יהודית ולשליטה בחיי הקהילה היהודית�המדיניות האנטי
הוקמו כמכשיר שיסייע בידי הנאצי� לממש את תוכניותיה� לגבי , ישעיהו טרונק

_____________________________________  

ישיבה שעסקה בפעולות הכרוכות הנה יה, ונזה שבברלי�ווילה בו שהתקיימה ב,ועידת ונזה  55
באותה ישיבה נמסרה רשמית לפקידות הממשלתית . בהוצאת הפתרו� הסופי לפועל ובתיאומ�
כי ועידה זו נועדה ע� זאת  �יצוי". בעיית היהודי� "ההחלטתו של היטלר לפתור את מה שכינ

, ‰‡�ˆÂ˘‰ Ï˘ ‰È„ÙÂÏ˜È‡‰ראו . תקבלה קוד� לכ�השכבר , שו� ההחלטהלדו� בדרכי� ליי
  .443' בעמ, כר� ב, 33ש "לעיל ה

העול� � שימש בכמה משמעויות במהל� מלחמת"קומנדורזונד"המונח . 486' בעמ, ש�  56
 –אס �סא בעיקר של ה– יחידותציו� ג� לשימש הוא , לעילהמופיע מעבר לתיאור . היהשני

 .ועדו לתפקידי� או למשימות מיוחדותשי
 ).ÁÂ ‰‡Â˘‰–‰‚˘Ó‰  ,„ÂÒÈ ˙ÂÈ‚ÂÒÂ ÁÂ�ÈÓ 119) 1998˜¯‰ ד� מכמ�   57
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 א� את תוכניות – ובשלב מאוחר יותר, ה היהודית בשטחי� הכבושי�יהאוכלוסי
בכירי .  היה מקרי א� הרעיו שהגו הנאצי� להקמת של מועצות היהודי� לא58.ההשמדה

 ועד למאה ציפציהלפני תקופת האמנמהנאצי� ניצלו את המבנה הקהילתי היהודי באירופה 
במסגרת הלי� פלילי שהתנהל , 1964בשנת , המשפט המחוזי� כפי שמתאר בית59.עשרי�ה

ראש המשטרה שהיה , טבהתא� לחוק לעשיית די בנאצי� ובעוזריה� נגד הירש ברנבל
 תחת הכיבוש הגרמניבנדיעיר היהודית ב:60  

לתקופה השחורה ביותר , דיו זה מחזיר אותנו כעשרי� ואחת שנה אחורה
כאשר הנאצי� השתלטו על אירופה כולה וניגשו , של תולדות עמנו

הפתרו "בשיטתיות ובעורמה לביצוע תוכנית , באכזריות ללא תקדי�
את כדי לבצע . של שאלת היהודי� על ידי השמדת� ההמונית" הסופי

תוכנית� השטנית ביעילות מקסימלית ה� נקטו בשיטות של הסוואה תו� 
שימוש בתכסיסי מלחמה פסיכולוגית וניצול חולשות , הפצת שקרי�

אשר הוקמו , יודנראטי� בלשונ�, את אות מועצות היהודי�. אנושיות
כאילו בהמש� הקהילות , תחילה לש� ארגו חיי היהודי� בגיטאות

תו� , דו בכוח לרצונ� והפכו אות באופ הדרגתיע+ ִש,היהודיות הקודמות
, והבטחות כזב, מעשי סחיטה ופעולות עונשי מחד, לח� כבד, איומי�

_____________________________________  

 the ‘Jewish Councils’ (Judenrate) set up by...“:  כותב ד� דינר כדלקמ�טעל תופעת היודנר  58
the Nazis as a crucial mechanism of the Final Solution” .ראו :DAN DINER, BEYOND THE 

CONCEIVABLE: STUDIES ON GERMANY, NAZISM AND HOLOCAUST 117 (2000) . ישעיהו
כל : "כדלקמ�, "יישוב מחדש"שכונו , טוטרונק כותב על מערכת ההונאה ביחס לגירושי� מהג

הפתרו� 'צועו של אותה מערכת של הטעיה ומרמה שהתנהלה במכוו� ובד� קר במהל� בי
להפחתת עירנות� , שימשה בידי הגרמני� מכשיר להרגעת היהודי� אחוזי הפאניקה' הסופי

כדי שעד לרגע האחרו� ממש לא יהיה לה� מושג , ולהבאת� לידי חוסר התמצאות במתרחש
  .375' בעמ, 53ש "לעיל ה, ראו טרונק" .'ישוב מחדש'כלשהו בדבר המשמעות האמיתית של ה

·ÈÓÈ יה ראו ד� מכמ� יהעול� השנ�מלחמתלפני מועצות היהודי� באירופה של מבנה הלתיאור   59
‰„Â˜ÙÂ ‰‡Â˘ 1987 (25–13, 10 יחידה.(  

יתה יהמשטרה היהודית ה. בנדי� שבפולי�עיר  שימש ראש המשטרה היהודית בטהירש ברנבל  60
המשפט �ייב את בית ִחטבאחריותו של ברנבלכ� דיו� �על. טשל היודנר" הזרוע המבצעת"
הדי� שבחנו אחריות �המאפיי� את פסקי.  ולנתחה"טיודנר"את התופעה הקרויה " להכיר"

 ,קרי, "מסדר ראשו�"די� �בהתא� לחוק לעשיית די� בנאצי� ובעוזריה� הוא היות� פסקי
 פלאוטפרשת בניגוד ל, זאת. טדי� שחויבו לדו� ישירות במעשיה� של אנשי יודנר�פסקי

המושאל השימוש דיו� בשאלת  ,קרי, "מסדר שני"בה� הדיו� הוא ש ,משפטי דיבה אחרי�לו
מחוזי (פ "ראו ת. ציבור ישראלי� במסגרת ויכוח פוליטי עכשווי�לגבי אישי" טיודנר"בכינוי 

  ).5.2.1964, לא פורס� (·¯�·Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 'ËÏ‰ � 15/63) א"ת
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למכשירי� בידיה� אשר הקלו , מעשי רמיה ועידוד תקוות שווא מאיד�
  61.עליה� את מלאכת� הבזויה

המשפט �בע ביתקו, דו בשנותיה הראשונות של המדינהישנ, במסגרת דיו משפטי אחר
  :המחוזי

 הוק� לפי פקודות הנאצי� והווה חלק "מועצת היהודי�"עצ� המוסד של 
י יהודי� ולבצע את פעולותיה� "לארג את היהודי� ע... משיטת� הבדוקה

  62.נגד היהודי� באמצעות יהודי�

הנאצי חוש� רק חלק אחד מהבנת התופעה " צד"תיאור זה של מניעיו ודפוסי פעולתו של ה
, על מורכבותה של תופעה זו,  על קצה המזלגול$, מנת לנסות לעמוד�על. "טיודנר"ויה הקר

שהורכבו מנכבדי , מועצות היהודי�". פעולה�שיתו�"לרב שנדרש ויש לבחו ג� את צד הק
ע� , החלו לפעול זמ רב לפני תחילת הגירושי� להשמדה, הקהילות היהודיות באירופה

יתה ניתוקה של הקהילה יעותה המעשית של העברה זו המשמ. העברת היהודי� לגטאות
תרבותיי� וכיוצא באלה מונחי� המרכיבי� �ממקורות חברתיי�, ההיהודית ממקורות מחי

כלכלית , חומריתמבחינה  המנותק ,החלי� הגטוהזו נורמליות האת ". חיי� נורמליי�"
ת היהודי� יש להבי על של מועצוואת פ. נו המועצות היהודיותוכראש לו מו, ותרבותית

 של מינוי. בפניה ניצבו קהילות יהודיות רבותש, כ מתו� סיטואציה חברתית ייחודית זו�על
,  גיסאמאיד�, והצור� בשמירה על קהילה חברתית,  גיסאמחד, ידי הגרמני��המועצות על

 מועצות היהודי� 63.על השנוי במחלוקת של מועצות אלהו במידה רבה הסבר לפי�מהוו
גביית היטלי� כספיי� וא� ביצוע , מו קשר יומיומי ע� הגרמני� בנושאי� כגו מזוקיי

, אחראיות לפעילות חברתיתה היו , כפי שמתאר ישעיהו טרונק, נוס� על כ�. פעולות רווחה
את הוראותיה� ה ביצעו ג�  בשלבי� מאוחרי� יותר 64.תרבותית ודתית במסגרת הגטאות

 וא� השתתפו ,ההמוניות" אקציות"הכנה לובכפייה �ת עובדימסירבשל הנאצי� בכל הנוגע 
את ,  במעטול$, סיו להכיר ולהבייכל נ,  להבנתנו65.בשלביו הראשוני� של הגירוש עצמו

_____________________________________  

  .הדי�� לפסק3' פס, ש�  61
  .49' בעמ, 12ש "לעיל ה ,‚¯ÏÂÂ�È„ עניי�  62
בתקופת " עמידה"תרבותית כ�יהודה באואר מתאר את קיומה של אותה מערכת חברתית  63

�שכללו א� רצו� לקיי� מערכת חברתית, ט ועומד על מניעיה� של חלק מראשי היודנר,השואה
חינו� ודת , פעילויות תרבות, היתרבי� ,  כוללת"העמיד", לגישתו. תרבותית וא� כלכלית

, יוס� ונקרט מתרג� (Â˘‰ ÏÚ ÌÈ¯Â‰¯‰ 127–150‡‰ראו יהודה באואר . ופעילות פוליטית
2008.( 

  .214–177' בעמ, 53ש "לעיל ה, טרונק  64
.  שיצא לאחרונהופראול� ראויה לציו� עמדתו של ישראל גוטמ� בס. 508–506' בעמ, ש�  65

 ג� –ברור שמבחינת� של היודנראטי� היה במעבר מפעילות שהתרכזה בחיי הגטו ", לדבריו
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, מחד גיסא: זה שהוטל על חבריוכפול  מחייב הכרה בתפקיד "טיודנר"התופעה הקרויה 
 ;ג� התרבותיי��חומריי� כמוה, הנהגתה של קהילה שנותקה באופ מעשי ממקורות חייה

כרו� בו ההכרח לשת� פעולה ע� שנשיאה בתפקיד הנהגה זה מתו� ידיעה , ומאיד� גיסא
 –נתפסת בי השמירה על הקיו� העצמי �הדילמה הבלתי, לי� אחרותיבמ. השלטו הנאצי

את הדילמה בי .  לבי ההשמדה העצמית–הכולל קיו� פיזי א� ג� קיו� חברתי ותרבותי 
נקטו שפעולה כפוי לבי הדאגה לקיו� העצמי יש להבי על רקע מדיניות ההסוואה �ו�שית

נית שמצב תודעתי , כותב ד דינר, שילוב� של אלה הניב. הנאצי� לכל אורכה של המלחמה
  ):counter-rationality" (נגד�רציונליות "ולכנות

, מיתבהסתמ� על צורות רציונליות במהות של התנהגות חברתית יומיו
, שנקטו מועצות היהודי�, "הצלה באמצעות עבודה"האסטרטגיה של 

תהלי� האקונומיזציה שהתרחש היה בבחינת , וכ�. נראתה מבוססת למדי
צורת הכלכלה . שהיחס הכלכלי היה עתה היחס השליט, אות ליהודי�
שפועל כא היגיו , ה בכל מקו� יצרה לפחות את הרוש�תהתקפה שנרא

מציאות חברתית מסורתית גזרה . ורמליות חברתיתדומה או קרוב לנ
 –עצ� צורת העבודה שנתבעה מ היהודי� . התנהגות שווה כלפי הגיו זה

באורח בלתי נמנע , לפיכ�.  הצביעה על היגיו זה–יעילות וחריצות , יצרנות
שהסתיר מ הקורבנות המיועדי� את , הפיקה צורת העבודה גור� מעוור

 כוונה שג� בלאו הכי נשמרה בסוד –יות ההשמדה הכוונה להמשי� בתוכנ
  66.יחסי מקורבנותיה

מתו� , מוב�יש לנסות להבי דווקא מתו� הבלתי, כפי שכותב דינר, טעלו של היודנרואת פ
התנהגות הנדמית בעינינו " לדמיי"סיו י מתו� ננויש להבי. מתקבל על הדעת�הבלתי

היררכית וביורוקרטית שהפעילה  יומיומית במסגרת מערכת תרציונליהתנהגות כ
ר שג� כאבה מכונות ההשמדה מוסיפות לפעול ש, מסוג אחר לחלוטי" רציונליות"

מתו� נסיונו של אד� לתאר של היודנרט עלו ויש לנסות להבי את פ. המשמיד מפסיד
ג� �במישור הפיזי כמו, כיצד מנסי� לשמר קהילה, עד כמה שהדבר אפשרי, לעצמו

_____________________________________  

 –א� לפעמי� נכפתה עליה� החרמת רכוש יהודי או שילוח יהודי� למחנות עבודה 
מדובר במפנה , מכל מקו�. להשתתפות בגירושי� למחנות המוות מעי� חציית גבול המותר

למעשה רוב היודנראטי� לא נטלו חלק אקטיבי בגירושי� . נראט ולכלל כאחדשהיה אסו� ליוד
. והיחידות הנאציות שניצחו על הגירושי� כמעט לא נזקקו לה� בביצוע מזימת�, עצמ�

א� במהלכ� , מילאה כאמור תפקיד של ממש בגירושי�, לעומת זאת, המשטרה היהודית
ראו ישראל ." דנראט וכפופה ישירות לגרמני�הופיעה על פי רוב כגור� עצמאי ובלתי תלוי ביו

  ).Â˘‰ ¯˜Á· ˙ÂÈ‚ÂÒ ,‰ÓÂ¯˙Â ˙¯Â˜È· 88–89) 2008‡‰גוטמ� 
 ÌÈ�ÓÊ 53, 45 ,50" כעמדת תצפית' היודנראט '–נגד �הבנה היסטורית ורציונליות"ד� דינר   66

)1995.( 
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כיצד שומרי� על קיומה של ;  במסגרת מינוי מטע� אויבה של הקהילה,תרבותיה�החברתי
בה שכיצד פועלי� במסגרת הדיאלקטית ; בה יש להקריב אולי את חלקהשקהילה בנסיבות 

  .כורחו למכחידיה�קהילה ולמסייע בעלשל למנהיג ומשמר , בעת ובעונה אחת, פ�נה אד�
ידי �על כגו� מנהיג שמונה עלובפ, מכלול פעולותיה� של חברי המועצות היהודיות

: פוליטיות ומוסריות מורכבות ואולי א� חסרות מענה, מעורר שאלות היסטוריות, הנאצי�
�הא� ? נאציהשלטו הפעולה כפוי ע� �הא� נית להצדיק או למצער להבי דר� של שיתו

� נזקו של שלטואת להקטי עשוי הוא שפעולה כזה מוצדק או מוב בשל ההשקפה �שיתו
כ� בידי מועצות היהודי� �הא� מת סמכויות רבות כל? הק�לדחות את זה או לפחות 

מתו� ,  מעשיה�ובסא� הנזק שה�על, הא� פעלו אלה?  של מי מחבריו�מידותיהאת שחית ה
הא� יש להבי ? רה איזו בר–וא� כ ? רהיתה ביד� בריהא� ה? כוונה להיטיב ע� הקהילה

כפי , שבפועל החיש את הלי� ההשמדה, ע� השלטו הנאצי א� ורק כמכשיר מטטאת היודנר
הפרק האפל ביותר " הוא ט הא� התפקיד שמילאו חברי היודנר67?שטוע ראול הילברג

ידי השלטו � על�א� מינוי�על,  או שמא68?כפי שכותבת חנה ארנדט, "בסיפור האפל כולו
כפי שטוע , ה אפלה זונית לעמוד על פני� חיוביי� בפעולתו של היודנרט בתקופ, הנאצי

 של מועצות היהודי� מורכבת עד כדי חוסר אפשרות עלו ואולי הבנת פ69?ישעיהו טרונק
  .וונות טהורות או כוונות זדוניותכ, רציונליות, גיוי כגו ה,"רגילי�"להבינה בכלי� 
, "מינוי עצמי"ו" ידיעה ודאית", "פעולה מרצו�שיתו�"מושגי� כגו , מכל מקו�

אי בה� כדי , ט עצמ�הצלת נפש� של חברי היודנרשל אלה היה כל עניינ�  כי והקביעה
�ידי �שמונו עליהודי� בפניה ניצבו אות� שנתפסת �את הסיטואציה הבלתי,  במעטול$, לשק

גורל ביחס לקהילות �החלטות הרות,  שבשגרהיכעני, לקבלשנדרשו יהודי� אות� ; הנאצי�
, לא כל שכ משפטית, פק א� נית להביע עמדה מוסריתשסיהודי� אות� ; יהודיות שלמות

די שנית לאחר משפט אייכמ �המשפט העליו בפסק�ואומר בית. ביחס לטיב החלטותיה�
  :1964בשנת 

 לא –דעת הכל היא שאי על בית המשפט לפסוק בוויכוח הגדול הניטש 
 על דרכ� של היודנרטי� –במעט בכוח הנבואה שלאחר מעשה 

 א� בשתפ� פעולה במידה זו או אחרת ע� הגרמני� ה� סטו –� למקומותיה
וא� התועלת שבפעולת� ובעצ� קיומ� היתה מרובה על הנזק , מצווי המוסר

_____________________________________  

67  RAUL HILBERG, THE DESTRUCTION OF THE EUROPEAN JEWS 122–125 (W.H. Allen, 1961). 
 ,פעולה מרצו� ע� הגרמני�� היו משתפיטיודגש כי א� הילברג עצמו לא גרס כי חברי היודנר

  .ט קיומו של היודנראלא התמקד בתוצאות
, אריה אוריאל מתרג� (ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÓÎÈÈ‡ :Â„"ÚÂ¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÏ‡�·‰ ÏÚ Á 126חנה ארנדט   68

2000.( 
מדו על פעולות ובע, ספרו של טרונקכל טענה זו מופיעה לאור� . 53ש "לעיל ה, ראו טרונק  69

  .ועודשמילא חינו� ונהל על תפקידי ִמ,  שהגישרפואיתהעזרה העל , טהיודנרשעשה הסעד 
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לא , שנולד מתו� אונס וכפיה מאי כמוה�, אותו שיתו� פעולה... שהסבו
  70.כעבירה פלילית על ידי המחוקק שלנו, הוכרז בתור שכזה

 כמקשה אחת אינו עולה בקנה טל� ותגובותיה� של חברי היודנרעוניתוח פ, א� מעבר לכ�
חוקריה. אחד ע� תיעודי� היסטוריי�  של מועצות היהודי� עומדי� על השוני בי

 א� –ידי השלטו הנאצי �צעדי� שנכפו עליה� על הלע השוני�  חבריהיה� שלתגובות
� הוראותיה� של פעולה ע�שיתו�כאשר , מכ�בשלבי� הראשוני� למלחמה וא� לאחר

מועצות היהודי� ב �חבריקיי� תיעוד של עשרות , כ�". פתרו הסופי"קשור להיה הנאצי� 
 71.הוענשו ונשלחו אל מות�,  בשל כ�נרדפור שואשסירבו להיענות לדרישות הנאצי� 

ידי ל, בסופו של יו�, פעולה יביא� אחרי� האמינו כי שיתו�72.אחרי� בחרו ליטול את חייה�
חברי רוב , מכל מקו�.  סרחו– כבכל קיבו� אנשי� – חלק� 73.עות עבודההצלה באמצ

  .מועצות היהודי� לא שרדו ונספו במהל� השואה
לא רק בשל מספר� , נתפסת�ה היא בלתייהעול� השני�השמדת היהודי� במלחמת

לא בחלה ר שא, של השמדה זו" ביורוקרטי"אלא בשל אופייה ה, העצו� של המושמדי�
הבחירה הנוראה שנכפתה על . בהשמדת�" ממלאי תפקידי�"רבנות כובשילוב� של הק

שמשמעו מוות , ציות�נתפסת בי אי� הבחירה הבלתי,יהודי� להכריע מי ישולחו להשמדה
  וכל זאת,חיי הקהילהאת ,  במעטול$, לבי ציות שיש בו אולי כדי להקל, אישי ומשפחתי

�חלק� של אלה שמונו �אלה היו מנת כל – פעולה ע� השמדה מאורגנת�במחיר של שיתו
ההכרח לתפקד  ;ידי השלטו הנאצי כחברי מועצות היהודי� באירופה הכבושה�על

הצור� לפקח כנרד� על נרדפי� אחרי� במחנות העבודה ו, כשומרי� על הארגו והסדר
הצור� למלא את התפקיד ; "קאפו"חלק� של יהודי� שמונו כ� כל אלה היו מנת– וההשמדה

ליטול מה� חפצי ער� ,  להפשיט�,זי�הגיהודי� לתאי אחי�  להוביל ה�ישנכפה על
  ".זונדרקומנדו"חלק� של יהודי ה�ת כל אלה היו מנ–להכניס� לתאי ההשמדה ו

_____________________________________  

עניי� : להל�) (1964 (100, 70) 2(ד יח"פ, ‰ËÏ·�¯· '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ � 77/64פ "ע  70
ËÏ·�¯· ¯ÂÚ¯Ú.(  

שילמו בחייה� או נענשו בחומרה רבה בגי� ר שא טמונה עשרות חברי יודנרישעיהו טרונק   71
  .394–391' בעמ, 53ש "לעיל ה, ראו טרונק. סירוב למלא פקודות

מנת לא � שנטלו את חייה� על,כולל ראשי יודנרט, טישעיהו טרונק מונה עשרות אנשי יודנר  72
  .399–396' בעמ, ש�. בפניה�הוצבה שלעמוד בדילמה המוסרית 

כפי שמתאר ישעיהו , לבי� בחירה בדר� המרי המזוי�" הצלה באמצעות עבודה"הבחירה בי�   73
בעיקר לנוכח , זאת. יתה מקור למחלוקת קשה בקרב חברי המועצות היהודיותיה, טרונק

קא  ולאו דוו,דר� המרי המזוי� התאימה בעיקרה לאנשי� צעירי� ובריאי�שהעובדה 
או אנשי� חולי� , זקני�, מהות לילדי�ישרוב� היו א, לתושביה� של הגטאות והמחנות

, ג� בסוגיה זו נית� למצוא הבדלי� בי� מועצות יהודיות שונות, ע� זאת. מדולדלי� מחמת רעב
  .423–404' בעמ, ש�. וילאקא הצטרפו אשר חלק� התנגדו למרי מזוי� וחלק� דוו
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היהודי בתקופת השואה הינה א� כ אחת התופעות הקשות " הפעולה�שיתו�"תופעת 
וראויה " מבוכה"נוי ראויה לכיש תופעה – ביותר להבנה במסגרת ההיסטוריה האנושית

�דינו של בית� בפסק74.כפי שהיטיב טוביה פרילינג לאבח, "מבוכה"לטיפול זהיר מתו� 

הבסיס העובדתי ש בשל העובדה ול$, למצוא כל מבוכהאפשר �איהמשפט המחוזי בנצרת 
המשפט הוא תיאור �כל שנית למצוא בהכרעתו של בית. דינו היה שגוי מראשיתו�להכרעת

ֶהקשר מנותק מהבנת כל ב, "מינוי עצמי"באיזה , פעולה מרצו�יזה שיתו�דל העוסק בא
  .היסטורי

6 .¯�ËÒ˜ Ï˘ Ïˆ‰  

מרו ומוסי� על תיאורו ההיסטורי של פלאוט בא, דוד�מפי הנשיא ב, המשפט�בית, כאמור
ר ישראל " וכי ד,נפש� לשטאת כי מכרו " נהוג לומר" ודומיה� טכי על חברי היודנר

ג� . נרצח בגי חשדות אלה, פעולה ע� הנאצי� לש� הצלת נפשו�שיתו�שנחשד ב, קסטנר
אול� בדיקה . כאמת נטולת עוררי, קביעה זו מוצגת לקורא כשהיא נטולת סימוכי

 דברי� אלהמעמידה , ישראלית�והפע� בדיקת היסטוריה משפטית, היסטורית פשוטה
  .בספק

. טו נגד מי מאנשי היודנר$ -מעול� לא, למיטב ידיעתנו, "מכר נפשו לשט"הביטוי 
נהוג "לפיה שהמשפט �לא מצאנו כל אזכור היסטורי המתיישב ע� טענתו של בית, למעשה

המשפט �ידי בית�ביטוי זה נטבע על. נפש� לשטאת מכרו ה�  כי טעל חברי היודנר" לומר
 דינו באישו� הפלילי נגד מלכיאל�במסגרת הכרעת, מפי השופט בנימי הלוי, המחוזי

  75".פרשת קסטנר"באותו מקרה מפורס� המכונה , הרע�גרינוולד בגי לשו
 ידי משפטני� וחוקרי �נחקרה רבות עלר שא, פרשה זושל סקירה מקפת לא נערו� כא

 ,טקסטנר לא היה איש יודנר, ראשית. הילאנציי כמה עובדות בסיסיות ביחס א�  76,שואה
, שנית. ידי ההסתדרות הציונית�נה עלומר שא,  ועד ההצלה בהונגריה שלואלא אחד מראשי

לכת �שאכ כללה אמירות ודימויי� מרחיקי, המשפט המחוזי בעניי זה�דינו של בית�הכרעת
_____________________________________  

 .1ש "לעיל ה, פרילינג  74

 .של מאמר זה) פרק ב(בחלקו השני פרשת קסטנר תתואר בהרחבה   75
 ¯ ÌÈÈÓÚÙ Áˆ¯�˘ ˘È‡‰ :ÂÈÈÁ ,„ Ï˘ Â˙ÂÓÂ ÂËÙ˘Ó"¯�ËÒ˜ Ï‡¯˘Èיחיע� וי# ,  למשל,ראו  76

; )1991 (Ó‰ÈÈÚÈ·˘‰ ÔÂÈÏ :‰‡Â˘‰Â ÌÈÏ‡¯˘È‰ 237–304תו� שגב ; )1995, אבי כצמ� עור�(
 ÈÎÓÏ ÌÈ„Â‰È? ÌÈˆ‡�Ï ÌÈ„Â‰È ÔÈ· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ,1933–1945 191–222¯‰יהודה באואר 

שיפוט "אשר מעוז ; 40–19'  בעמ,7ש "לעיל ה, BILSKY ;)1994, כרמית גיא מתרגמת(
 È¯ÂËÒÈ‰Â ËÙ˘Ó 441 ,458‰" רובו משפט קסטנר וועדת החקירה בעני� רצח ארלוז–היסטורי 

המשפט  ההיסטוריה בבית"מיכל שקד ; )ט"התשנ, יי� ומנח� מאוטנר עורכי�ודניאל גוטו(
 ÌÈÈÙÏ‡ 20 ,63" פסקי הדי� במשפט קסטנר והנרטיבי� של הזכרו�: ובית המשפט בהיסטוריה

 ÔÂ¯ÎÊ‰ ÏÈ·˘· 20 ,10" דימוי ודימוי שכנגד: חנה סנש וישראל קסטנר"ד� לאור ; )2000(
 . ועוד רבי� אחרי�;)1997(
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פעולה למע הצלת נפשו �לא כללה כל אמירה המייחסת לקסטנר שיתו�, ביחס לקסטנר
�  עתומ�שאהמשפט שלל מפורשות את הטענה כי קסטנר ניהל מ�בית, למעשה. שלו

במסגרת ,  זאת ועוד77. וייחס לו מניעי� שוני� לחלוטי,מנת להציל את נפשו�הנאצי� על
עלו של קסטנר לבי התנהגות� של חברי ודי מחוזי זה נערכת הבחנה ברורה בי פ�פסק

 טהמשפט המחוזי לא טע כלל כי חברי היודנר�בית.  בהונגריה באותה עתטהיודנר
המשפט הדגיש �בית, נהפו� הוא. צו למע הצלת נפש�בהונגריה שיתפו פעולה מדעת ומר

 וכי , שניהל קסטנר ע� הנאצי�תומ�שא בהונגריה לא היו מעורבי� במטכי אנשי היודנר
 לעומת קסטנר , זאת.יתה חלקית ומקוטעתי התומ�שא אותו מיו שלתוצאותגבי ידיעת� ל

ת תוצאותיו מכלל הסתיר אכמי ש ע� הנאצי� ותומ�שאשתואר כיחיד שניהל מ, עצמו
  78.טחברי היודנר –ראשיה ובכלל זה מ, הקהילה היהודית ההונגרית

ה אשר ילע יהיו הביקורות – המשפט המחוזי בפרשת קסטנר�דינו של בית�הכרעת
המשפט �אינה כוללת א� כ תיאור היסטורי העולה בקנה אחד ע� קביעתו של בית – 79יהיו

  שקסטנר פי�על�א�שמעטי� עמדו על כ� �וקרי� לאראוי לציי כי ח, ע� זאת. ËÂ‡ÏÙבעניי
בצירו� היותו ההלי� המשפטי הידוע , דויפרסומו הרב של ההלי� הנ, טלא היה איש יודנר

קבעות סיפורו ידי הי הביאו ל80,פעולה ע� הנאצי��בו הואש� מנהיג יהודי בשיתו�שהיחיד 
, להערכתנו, זה 81.החריג של קסטנר כמייצג את סיפורה של ההנהגה היהודית בשואה

 טעל אנשי היודנר" נהוג לומר"בעו כי ובק, המשפט�מקורה של השגגה שיצאה מלפני בית
המשפט �דינו של בית�הכרעת, וזה העיקר, א� מעבר לכ�. נפש� לשטאת מכרו ה� כי 

הדי הידועי� �במסגרת אחד מפסקי, המשפט העליו�המחוזי ביחס לקסטנר נהפכה בבית
המשפט �אמירותיו החמורות של ביתעל . תחת ידו ממשפט ישראלי�ביותר שהוציא בית

, "לשטאת נשמתו מכר "הוא קובעות כי ופעולה �מייחסות לקסטנר שיתו�אשר , המחוזי
כי קסטנר , בדעת רוב, אשר קבעו, המשפט העליו�שופטי ביתידי �עלביקורת קשה נמתחה 

_____________________________________  

 .104–103' בעמ, 12ש "לעיל ה, ‚¯ÏÂÂ�È„עניי�   77
 .20' בעמ, ש�  78
ש "לעיל ה, שקד; 66–41' בעמ, 7ש "לעיל ה, BILSKYהדי� ראו �פסק לעלכתיבה ביקורתית   79

והשפעת� על ' משפט קסטנר'ו' משפט אייכמ� '–ני� בי� קתרזיס לקרב סכי"יחיע� וי# ; 76
, � ומנח� מאוטנר עורכי�ידניאל גוטווי (È¯ÂËÒÈ‰Â ËÙ˘Ó 395‰" החברה הישראלית

  ).ט"התשנ

בעקבות חקיקתו של החוק לעשיית די� בנאצי� ובעוזריה� נערכו בישראל כארבעי� משפטי�   80
לא נער� כל מעול� , טב ידיעתנולמיאול�  ,של הנאצי�" עוזריה�"פליליי� נגד מי שכונו 

המתקרב להלי� נגד , ההלי� היחיד שפורס�. משפט פלילי נגד מי ממנהיגי המועצות היהודיות
, מראשי המשטרה היהודית בעיר בנדי� שבפולי�, טנוהל נגד הירש ברנבל, טמי מאנשי היודנר

מחוזי בהתא� המשפט ה�שהורשע בבית, טברנבל. טיתה חלק ממבנהו הארגוני של היודנרישה
המשפט �ה בבית$ז!, די� שלא פורס��במסגרת פסק,  בנאצי� ובעוזריה�לחוק לעשיית די�

 .70ש "לעיל ה, ËÏ·�¯· ¯ÂÚ¯Úראו עניי� . העליו�
החוק לעשיית די� בנאצי� ובעוזריה� ויחסה של החברה הישראלית " יחיע� וי# , למשל,ראו  81

 ).ז"התשנ (159–156, 153, 82 ˜˙„¯‰" שי� לשואה ולניצוליהבשנות החמי
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�שפט העליו כוללת א� ביקורת המ�הכרעתו של בית, זאת ועוד. פעולה�ח� מאשמת שיתו
את אלה שתפקדו בתקופה מורכבת , כמה שלאחר מעשהומתו� ח, סיו לשפוטיקשה על הנ

  :ואומר השופט אגרנט בפרשה זו. היהעול� השני�נתפסת כמלחמת�ובלתי

לכל אשר בא להוציא משפט אובייקטיבי על , לדעתי, עיקר הסכנה האורבת
 – ובעבר הלא רחוק בכלל זה –עבר  שפעלו ב"הנפשות הפועלות"התנהגות 

; שלא ישכיל תמיד לשי� את עצמו במקומ� של האחרוני�, נובע מהתופעה
להתחשב די הצור� ; להערי� את הבעיות שעמדו לפניה כפי שה� העריכו

ולהבי אות� החיי� כפי ; שבה� חיו ה� את חייה�, בתנאי הזמ והמקו�
  82.שה� הבינו אות�

דינו הידועה � נעלמה לה הכרעתËÂ‡ÏÙבעניי המשפט �ו של ביתדינ�במסגרת פסק, והנה
מעשיו של את סיו לשפוט ינעלמה ביקורתו הנוקבת על הנ, המשפט העליו�כ� של בית�כל

מה ,  מסֵ!רהמשפט המחוזי בנצרת�ביתשבסיפור . כ��אד� שתפקד בתקופה מורכבת כל
�תו� קישור� ,  אמירה חמורהשלופעולה �שנותר מסיפורו של קסטנר הוא אזכור של שיתו

�ידי שופט במסגרת פסק�שנאמרה על, אמירה זו.  בו כללקסטנר לא היה חבראשר , טליודנר

   ".נהוג לומר"אותה שפכת לאמירה נה, ביקורת נוקבתשנמתחה עליו די

7 .˙È·�ÔÂ¯ÎÈÊ ·ˆÚÓÎ ËÙ˘Ó‰  

No set of legal institutions or prescriptions exists apart from the narratives 

that locate it and give it meaning. For every constitution there is an epic, 

for each decalogue a scripture. Once understood in the context of the 

narratives that give it meaning, law becomes not merely a system of rules 

to be observed, but a world in which we live.83 

. טסיפורו ההיסטורי ביחס ליודנרבדינו בכל הנוגע �המשפט המחוזי בנצרת טעה בפסק�בית
די �יש להניח כי תיאורי� עובדתיי� שגויי� נית למצוא בפסקיהרי ? מה בכ�, לכאורה
המשפט אינה משליכה בהכרח על � טעותו של בית ג� כיבהקשר זה יש להדגיש. נוספי�

היות שפלאוט השווה . הוציא פלאוט את דיבתו של גורדודינו ביחס לשאלה א� �צדקת פסק
 ממילא –א יהר שאסטורי שגוי כי תיאורו ההאיה –פעולה ע� אויב �את גורדו למשתפי

מ הבחינה המשפטית , כ�על. יתכ שנית לטעו כי כרוכה בהשוואה זו הוצאת דיבתוי

_____________________________________  

  .2058' בעמ, 12ש "לעיל ה, ÏÂÂ�È¯‚ ¯ÂÚ¯Ú„עניי�   82
83  Robert Cover, Nomos and Narrative, 97 HARV. L. REV. 4 (1983). 
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י שיש למצוא יהענ,  כ�א�, מהו. המשפט מוטעה�דינו של בית� אי לומר כי פסק,גרידא
הטקסט המשפטי כאשר , כפי שטענו? לבד מחשיבות חשיפתה, המשפט�בטעותו זו של בית

ר היסטוריה וה כמקור ידע ה כמסֵ!, בעת ובעונה אחת, משמשהוא , סיפור היסטורימסֵ!ר 
משק� ומעצב את , מביהמשפט �ביתבו שפני הקורא את האופ לשפו ובח, היסטורי

פוסק בתביעות שעניינ ר הוא שאודאי כוב, משפט�בית. וייד� המסופרת עלההיסטוריה
עצמו את תופס , לבחינת פגיעתו של פרסו�" �יאובייקטיבי"במבחני� ומשתמש הרע �לשו

במסגרת פעולת . תודעה קולקטיבית מוסכמתכמאתר , רוח חברתי מוסכ��כמשק� הל�
הוא  במוב זה ש,סד של אותה תודעהעצמו למייצגה הממואת המשפט הופ� �בית, איתור זו

בספרו סיפור , המשפט�בית. פכה לנתו עובדתי ומשפטי כאחדומסוגל לתמללה ולה
בשמשו פה ממוסד , כ ג� את סיפור זכרונו הקולקטיבי של אותו סיפור�מספר על, היסטורי

�ביתשפ� לבעל חשיבות גדולה עוד יותר מקו� נה נתו זה 84".קהילתו המדומיינת"ל

עצ� השימוש בה כור� הנחה ר שא, "הידיעה השיפוטית"שימוש בפרקטיקת עושה פט משה
� לביתכ תמלולו אינו מצרי� ידע נוס� מלבד זה הנתו� ועל,כי הסיפור המסופר ידוע

  .כמייצגה של הקהילה, המשפט
, דר� הידיעה השיפוטית�סופר עלר שא, המשפט�סיפורו ההיסטורי של בית, במקרה דנ

שנוי במחלוקת בי �סיפור בלתיבפועל אלא אכ היה , שאי חולק עליו לסיפור לא רק נחזה
 ה התובע וה הנתבע בהלי� דנ לא הטילו ספק באמיתות . רסריהאדווהצדדי� לדיו

. בתיאור זה לש� הוכחת צדקת�השתמשו שניה� כאחד ו ,טהתיאור העובדתי ביחס ליודנר
כרו הקולקטיבי יעסוק במשמעותו של הזנ, במסגרת חלקו השני של מאמר זה, כ�על

 ההלי� ,לאמיתו של דבר, כפי שנרצה להראות. המשפט בפרשה זו�ידי בית�שהוצג על
 נאמנה את זכרונו י�מייצגאכ , המשפט�דינו של בית�ג� פסק�כמו, המשפטי דנ

�ונותרה חד" השטחה"י� של  כתופעה מושתקת שעברה הל,טהקולקטיבי של היודנר

  .ממדית

  יטי בי� המשפטי לפולטיודנרה. ב

1 .ÔÂ¯ÎÈÊÏ ‰È¯ÂËÒÈ‰Ó  

 סמואל פלאוט מחזק גדבחלקו הראשו של המאמר טענו כי משפט הדיבה של ניב גורדו נ
איתרנו בעיה מבנית של היתר בי . טפשטנית וסטריאוטיפית של היודנר, היסטורית�תפיסה א

רסרי של משפט האדוומבנה בה השוניתחנו את הדר� ,  במשפט הדיבהטיודנרלהעדר ייצוג 
ידיעה "ותת ומטעה של העובדות ההיסטוריות ומקבע אות בגדר דיבה יוצר תפיסה מע$

_____________________________________  

ד�  (Â�ÈÈÓÂ„Ó ˙ÂÏÈ‰˜ :˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÚ ÌÈ‚È‚‰‰˙ÂË˘Ù˙‰ ÏÚÂ  38˙בנדיקט אנדרסו�   84
 ).1999, דאור מתרג�
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 85.המשפט למלא את תפקיד ההיסטוריו הוא קושי מוכר וידוע�הקושי של בית. "שיפוטית
אי הוא מתיימר למלא א�  ו,המשפט� ביתו שליהיו אשר יטענו כי מאחר שאי זה תפקיד

עלינו לחפש לא את ההיסטוריה . חשפנו אי פגיעת רעהשממילא הטעויות , זהתפקיד 
הזיכרו הקולקטיבי אינו עוסק בבירור ו ,"זיכרו הקולקטיביה"אלא את , המשפט�בבית

רה והשכחה של אירועי� מ יבי פעולות הזכשאלא הוא פרי המתח , האמת ההיסטורית
אינו , בניגוד להיסטוריה,  הזיכרו86.העתידעניינ� בינוי הקהילה והמשכיותה אל שהעבר 

�בהקשר זה טענו כי נית לזהות . מדויק ומהימ לכל פרטיו ודקדוקיו, מתיימר להיות מקי
המשפט משקפת � פסיקת בית,מצד אחד. המשפט ביחס לזיכרו�תפקיד כפול של בית

. עברתו הלאההדי תור� להתגבשותו של הזיכרו ולה� פסק,אחר ומצד ,"זיכרו קולקטיבי"
כפי שנרצה לטעו ,  אול�87."מחוז זיכרו"הדי מהווה מעי �פסק, בלשונו של פייר נורה

 אלא ,עליה הצבענוש אינה פותרת את הבעיה "זיכרו"ל "היסטוריה"ההבחנה בי , בהמש�
המשפט ביחס לזיכרו הקולקטיבי מעביר � ביתו שלהדיו בתפקיד.  מחדדת אותה– פ�לה

 ותור� "לקחי�"בה הדיו המשפטי מגבש שאל הדר� ,  הפוליטיתרה הסֵפאותנו אל תחו�
  .יצוב מסגרת השיח הפוליטי בישראללע

עניי הזיכרו הקולקטיבי והסכנות שעולות מהכפפתו למסגרת הדיו המשפטי עלה כבר 
היטיב לנסח את . פולמוס שהתעורר סביבווהמשפט קסטנר  לשבשנות החמישי� בהקשר 

דר� "מול  לא "דר� המרד" ("שתי הדרכי�"נת אלתרמ במהל� פולמוס הבעיה המשורר 
נה  מ התפיסה המַגטאלתרמ יצא להג על דמות היודנר. הוא עמד במרכזוש) "טיודנרה

.  ונתקל בביקורת ציבורית חריפה,והמוקיעה שרווחה באותה עת בציבוריות הישראלית
  :אי� כתב אלתרמ את הדברי� הב,בתשובה למבקריו הרבי�

לא היה בי האומ� לקרוא ליודנראט בשמו ולא היה בי האומ� אלא , אכ
, להעמיד את הגיבורי� שבי הפרנסי� והשתדלני� בקצה קצהו של פסוק זה

�הרי זה מוכיח רק עד כמה הייתה הערתו של ... וא� ג� על כ� יצא הקצ
, טחות� זה של דיראו שאנו טובעי� ביודנרא. אותו פסוק מוצדקת ונחוצה

חות� זה של , בצנפה זו שנהפכה אצלנו לש� שאי שפל ואי מחריד ממנו
דיראו אנו טובעי� כלאחר יד באנשי� שמתו או המיתו עצמ� ולא הלכו 

חות� זה של דיראו נטבע בה� משו� שאנו מעמידי� אל . בדר� זו עד סופה

_____________________________________  

להרחבה ביחס למשפטי שואה . 2אפרק �תתהמשפט כהיסטוריו� ראו לעיל �לביקורת על בית  85
 ;ERIC CONAN & HENRY ROUSSO, VICHY: AN EVER-PRESENT PAST 74–123 (1998): ראו

HENRY ROUSSO, THE HAUNTING PAST: HISTORY, MEMORY, AND JUSTICE IN 

CONTEMPORARY FRANCE 48–83 (1998); Michael R. Marrus, The Nuremberg Doctors' 
Trial in Historical Context, 73(1) BULL. HIST. MED. 106 (1999).  

86  ROUSSO ,57' בעמ, 85ש "לעיל ה.  
  ).ÌÈ�ÓÊ 45)3 (4) 1993 "'מחוזות הזיכרו�': בי� זיכרו� להיסטוריה"פייר נורה   87
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 עמוד הקלו את עצ� הקשר והמשא ומת שבי ראשי הקהילות ובי
שג� המורדי� עצמ� לא , מתו� שאנו מסיחי� את הדעת מכ�, �הגרמני

.... על כל שלביה וצורותיה את תואר החרפה והנבלה, מתחו על הדר� הזאת
. על מנת לסלוח לה�" להבינ�"יש דברי� ומעשי� שאסור לו לאד� שפוי 

אבל את עצ� הדר� הזאת של קשר ומשא ומת כפתה התקופה על ההולכי� 
  88.ושבילי� שוני� היו להליכת� זו,  אנשי� שוני� היווההולכי� בה, בה

אשר , טאלתרמ מזהה את שורש הבעיה בגינוי המוחלט והכוללני של תופעת היודנר
 יותפעולה בי ראשי הקהילות היהודה�ומת ושיתו��מתורג� בציבור לגינוי של עצ� המשא

 – ומת ע� האויב�המשא זוהתה בציבוריות הישראלית ע� דר� טדר� היודנר. לבי הגרמני�
�משפט קסטנר תר� לקידו� גישה מוסרנית. ומת אשר הוביל לאסו לאומי וקיומי�משא

, שמטרתו לקבוע אשמה או חפות של היחיד, המשפט הפלילי. טשיפוטית זו ביחס ליודנר
�הפעולה היהודי ע� הנאצי� �תר� לראיית המציאות ההיסטורית המורכבת של שיתו

שטשה טההתמקדות בבירור אשמתו של היחיד ). מול גבורה לאבגידה (ת ריובקטגוריות בינ
והעבירה את האצבע המאשימה ממחוללי , הפעולה�הקהילתי של שיתו�ההקשר את הבנת 

הדיו המשפטי עזר לטשטש את ,  על כ�נוס�. הפעולה מקרב הקורבנות�הפשע אל משתפי
פעולה � וכוללניות בי שיתו�לוגיות פשטניותאנ ותר� ליצירת ,מקו�בההבדלי� בזמ ו

�משפט ,  בקצרה89.ישוב היהודי ע� הבריטי� בפלסטינהיפעולה של ה�באירופה לבי שיתו
דר�  את ו מול זוקסטנר חיזק וא� גיבש את העמדה השיפוטית האידיאולוגית אשר הציבה ז

כנגד עמדה נחרצת זו קרא אלתרמ . הפעולה והבגידה�שיתו�ואת דר� המרד והגבורה 
המונח היהודי אל  "טיודנר"המונח הגרמני מ (לשנות את המינוח , שהות את השיפוטלה

הפעולה � של שיתו�"קופסא השחורהה"לפתוח את , )"פרנסי� ושתדלני�"המסורתי 
 ורק לאחר מהל� של היכרות להתחיל את –ולראות בה אנשי� שוני� ושבילי� שוני� 

 והוא , אלא מוסרי,ליו אינו משפטיאלתרמ ממלי� עשהשיפוט . מלאכת השיפוט הקשה
 בהקשר הרחב יובו פעל ולדמיי את בחירותההקשר ש מנסה לשחזר את – מתחיל מ היחיד

זהו  ;על קריאה ביומני התקופה, זהו שיפוט המבוסס על לימוד העובדות. קיבלבו שיותר 
 לשיפוט עצמו כחלופהאת  זהו שיפוט המעמיד ;שיפוט היסטורי המתנגד לצו האידיאולוגי

אשר בחר לשרטט את דמותו של קסטנר , המשפט המחוזי�המוסרני של השופט הלוי בבית
�בערעור לבית, כפי שטענו,  אומנ�90.נשמתו לשטאת  כמי שמכר ,בדמות פאוסט מודרני

קה את קסטנר מ ינו, ההקשרימ� השופט אגרנט את דר� השיפוט יהמשפט העליו א
, 1958שנת אשר נית ב, המשפט העליו�י של ביתהד�אול� פסק. הוטחו בושההאשמות 

_____________________________________  

  .)1954 (417–416, 409ב  ‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË" פני המרד ופני זמנו"נת� אלתרמ�   88
  .7ש "לעיל ה, BILSKYלהרחבה ראו   89
  .82–67' בעמ, להרחבה ראו ש�  90
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הרצח קטע את . לא נחקק בזיכרו הקולקטיבי, ידי מתנקשי��כשנה לאחר שקסטנר נרצח על
 לא חלחל אל השיח הציבורי בישראל ולא "מזכה"ההדי � ופסק,ויכוח הציבורי באיבווה

  91.הדי המחוזי� שהתגבשה בעקבות פסקטשינה את דמות איש היודנר
ומת ע� האויב �על קישור שנוצר בשנות החמישי� בי דר� המשא, א� כ, ית להצביענ

ויכוח מ השדה הפוליטי אל השדה המשפטי עודדה את והעברת ה. טלבי דר� היודנר
 במקו� להדגיש את המרחק והשוני 92. במונחי� של זיכרו קולקטיביטהחשיבה על היודנר

מבוססי� �לוגיות ולהסקת לקחי� לאאנליצירת תר� הדיו המשפטי , בי העבר להווה
ומת שהובילה לאסו לא �דר� המשאבי  לטהקישור בי דר� היודנר. היסטוריתמבחינה 

�אשר נעשה , מהל� רטורי זה, פ�לה. הפעולה�נועד לפתוח את הדיו הפוליטי בשאלת שיתו
ויכוח וסגור את הנועד ל, תדירות בשיח הציבורי והועבר בפרשת קסטנר אל הדיו המשפטי

� המתנגדי� למשאה אל� שלצור� בהצגת טיעוני� לתמיכה בעמדתאי  :עוד בטר� החל

�משאה – ויכוח הפוליטיו אחת אשר נמצאת מעבר ל"עובדה"הצבעה על די באלא , ומת

  . לשואה,הוביל לאסו הנורא מכלומת ע� האויב הנאצי 
 �הקישור בי דר� , נות החמישי�שלמ שהדיו הציבורי בשואה עבר שלבי� שוני� א
מלווה את השיח , מקור הבעיהעל עליו הצביע אלתרמ כש, ומת�דר� המשאבי  לטהיודנר

סיונות חשובי� בספרות ובדרמה לשנות את נאומנ� נעשו . הפוליטי הישראלי עד ימינו
 לא פרמו את הקישור התודעתי ה אול� אל,ט איש היודנרו שלהגישה השיפוטית לדמות

 יש חוקרי� הטועני� כי החברה 93.הפעולה לבי אסו השואה�צר בי דר� שיתו�שנו
הפעולה �להבנת האזור האפור של שיתו�יותר ופתוחה פחות שיפוטית נעשתה הישראלית 

 ,אול� לטענתנו. נאלצו הקורבנות לפעולשבה היהודי ע� הנאצי� בשל הנסיבות הקיצוניות 

_____________________________________  

  .76ש "לעיל ה,  ראו שקדלהרחבה  91
 בחשיבה היהודית ראו יוס� חיי� ירושלמי "היסטוריה"ה על "זיכרו�"ההעדפת עוד לגבי   92

¯ÂÎÊ :È„Â‰È ÔÂ¯ÎÈÊÂ ˙È„Â‰È ‰È¯ÂËÒÈ‰ )1988, אברה� שפירא עור�, שמואל שביב מתרג�.( 
 איש ו של נית� להבחי� בשינוי הדרגתי בדמות, חוקרת הספרות איריס מילנרה שללטענת  93

 Iris Milner, The :ראו. נעשה בעיקר בספרות ובדרמהתחיל ע� אלתרמ� ור השא ,טהיודנר
“Gray Zone” Revisited: The Concentrationary Universe in Ka. Tzetnik’s Literary 
Testimony, 14(2) JEWISH SOCIAL STUDIES: HISTORY, CULTURE, SOCIETY 113, 122–123 

 Ïˆ‰ È„ÏÈב� ציו� תומר וכ� ל )Á ÔÂ·˘Á) 1954„˘איריס מילנר מפנה לנת� שח� . (2008)
בספרות התעורר שוב  ובדימויו הציבורי של קסטנר טדיו� מחודש בדמות היודנר). 1963(

מוטי לרנר ובמחזהו של ) ÂË‚) 1984 סובול עיהושבמחזהו של , שמוני�ובתיאטרו� בשנות ה
¯�ËÒ˜) 1986) (ידי �וגש על שה#"והיה נושא לבג, 1994 שנתויזיונית בוד לדרמה טל%ע!ר שא

 סובול תו� פיתוח עלדיו� במחזהו של יהוש).  הטוב של אחותומההפגיעה בשבגי� גיורא סנש 
 לבי� ט איש היודנרו שלבי� שיקו� דמות(לגבי דמותו של גנס ער$י!ת �דוהטענה כי נותרת 

בר על ו וכי בסופו של יו� המסר הפוליטי המקומי ג,) שביהודי"נאצי"כ טהאשמת היודנר
-Yael Feldman, “Identification-with-the : ראו,מורכבתההיסטורית החות לאמת היפתה

Aggressor” or the “Victim Complex”? Holocaust and Ideology in Israeli Theater: 
“Ghetto” by Joshua Sobol, 9(2) MODERN JUDAISM 165 (1989).  
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ציבור �אישל" יודנרט"כינוי הצמדת הבמסגרתו ש ,לחל אל השיח הפוליטיחשינוי זה לא 
�בתילמפע� לפע� המוגשות עדות לכ� נית למצוא בתביעות .  עדיי גינוי חמורתנחשב

משמעי לדמויות ציבוריות ופוליטיות �גנאי חד� ככינוי"טיודנר"שימוש בכינוי גי המשפט ב
השיח הציבורי של   בהקשר94. ע� פלסטיני�תומ�שאמופעולה �שיתו�של הבוחרות בדר� 

ומת לבי הפתרו �הישראלי אנו עדי� להיפו� מסוכ ביחס לסדר העדיפויות בי דר� המשא
ומת ע� האויב נקשר בזיכרו �משאשל עיקרו העצ� , כפי שציי אלתרמ. הצבאי

 של תומ�שאהקישור בי דר� המ, כ�.  ע� השואה–הקולקטיבי הישראלי ע� אסו קיומי 
ויכוח וסימטרי על המשתתפי� ב�נאצי� לבי ההשמדה מטיל עול כבד ולא ע� הטהיודנר

המהל� הרטורי . ומת ע� הפלסטיני��דר� המשאשל לגיטימיות לגבי ההפוליטי העכשווי 
 ע� הנאצי� ט של היודנרתומ�שא ע� הפלסטיני� לדר� המתומ�שאדר� המהמשווה את 

 ;כסו�הסתרו לפומת כדר� �שא הדוגלי� במה אל אל"נטל ההוכחה"עוזר להעביר את 
. היא של שואה לאומית, ואשר התממשה בהיסטוריה,  בהמדוברש שכ הסכנה ,והנטל כבד

ומת �קיימת כמוב מחלוקת עמוקה בשיח הפוליטי הישראלי לגבי רציות קיומו של משא
מושא כפי שעולה מניתוח מבנה הטיעוני� במשפט הדיבה , אול�. ע� הפלסטיני� והנהגת�

 ,טדומה כי אי מחלוקת בי הצדדי� לגבי ההערכה השלילית של דר� היודנר, ימה זורש
  .אשר הובילה לאסו השואה

זיהינו בשיח הפוליטי לגבי הזיהוי בי דר� שמהי תרומתו של המשפט להטיה המבנית 
�השימוש בכינוייאת מנת לאסור �הא� על המשפט להתערב על? טהיודנרלבי ומת �המשא

המשפט �על ביתשמא שואה או בי הלוגיות בי הפוליטיקה העכשווית לאנרי� גנאי היוצ
 כיצד המשפט יכול לתרו� לקידומו של שיח 95?להימנע מלהתערב בש� חופש הביטוי

_____________________________________  

 אבל נית� למצוא עמדה דומה ,פלאוטעמדה זו נמצאת בשורש משפט הדיבה של גורדו� נגד   94
 בהפגנות הימי� נגד , למשל,כ�. מחלוקות פוליטיות קודמות בי� ימי� לשמאל לשבהקשר ג� 

טומי כינה ) כחודש לפני רצח רבי� (1995בשנת ו ,אס�הסכמי אוסלו הוצג רבי� במדי איש אס
 סמדר שמואלי  ראו."טממשלת יודנר"פרס � את ממשלת רבי�"פופוליטיקה"בתוכנית לפיד 

 /ynet 30.12.2002 www.ynet.co.il" 'כל מה שלא רצית� לדעת על לפיד': העבודה"
articles/1,7340,L-2348815,00.html.  עניי� ראו ג�¯ËÓ ¯ÂÚ¯Ú ,נדיה מטר . 38ש "לעיל ה

 ו מילה מתאימה כדי עוד לא המציא...יודנראט זה עוד מתו� לבשיא ":כמי שאמרהצוטטה 
המילי�  ג�. כ� הרבה נזק ליהודי� אחרי��לתאר את המפלצתיות של יהודי� הגורמי� כל

מהל� משפט שהתנהל ב נאמרו הדברי� אל" .פ ה� מילי� מתונות מדי"בוגד או משת, קאפו
לא יעזרו כל "  ובו כתבה כי,נהלת ההתנתקותִמ ראש ,בעקבות פקס ששלחה ליונת� בשיא

בעצ� גירסה הרבה יותר , שאתה גרסא מודרנית של היודנרט  האמת היא–יונת� , הצהרותי�
ומאוד קשה לנו , ידי הנאצי��הדבר נכפה על אות� מנהיגי� יהודי� על כי אז בשואה, נוראה

 ."היו� אי� א� אחד שעומד ע� אקדח לרקת� ומכריח אות� לשת� פעולה. לשפוט אות� היו�
 ynet 14.6.2006" 'ודנראט זה עוד מתו� לבשיאי': נדיה מטר במשפט"אפרת וייס 

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3262870,00.html. 
, �1986ו"תשמ, ראו חוק איסור הכחשת השואה(הכחשת השואה את החוק הישראלי אוסר   95

איסור שימוש בסמלי ג� כלול כ� שיאיסור את האול� ניסיו� חקיקתי להרחיב . )1187ח "ס
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 כרו השואה בישראלזלש� כ� נפנה אל שני צמתי� מרכזיי� בעיצוב ? פוליטי אמיתי ונוקב
בה תר� המשפט לעיצוב ש את הדר�  ונבח דרכ�– יכמי ומשפט א"קסטנרפרשת  "–
�סיונ� החוזר של אנשינכ נעמוד על �כמו.  במסגרת השיח הפוליטי בישראלטכרו היודנריז

להתריע מפני הסכנות של הפיכת המשפט לסוכ המרכזי של , בכל אחד מ הצמתי�, רוח
  .עיצוב הזיכרו הקולקטיבי של השואה

2 . ˙˘¯Ù¯�ËÒ˜  

יתה במשפטי� יהמשפט ה�רה הישראלית ע� השואה בביתההתמודדות הראשונה של החב
וני� אל  לא היו מכ$המשפטי� אל. )purge trials ("משפטי טיהור"המכוני� בעגה האקדמית 

פעולה ע� �אל מי שנחשבו כמשתפי, אלא דווקא אל עוזריה� היהודי�, המבצעי� הנאצי�
התקיימו בשנות החמישי�  העשרות משפטי� כאלכמה . הנאצי� וכבוגדי� בקהילה היהודית

תהודה ציבורית ב לא זכו האול� אל, והשישי� מכוח החוק לעשיית די בנאצי� ובעוזריה�
 שונה 96.השפעה מכרעת על הזיכרו הקולקטיבי של השואהכ לא הייתה לה� �ועל, רבה

אשר  משפט –לד לחלוטי בהקשר זה היה משפט הדיבה הפלילי שנער� נגד מלכיאל גרינוו
בו ש, הדי במשפט קסטנר� נית פסק1955בקי� , כאמור. "משפט קסטנר"ציבור כנודע ב

 יהדות ה שלומת ע� אייכמ ועוזריו על גורל�קבע השופט בנימי הלוי כי בנהלו משא
הדי פתח ויכוח ציבורי נוקב בנוגע לדרכי �פסק. נשמתו לשטאת קסטנר מכר , הונגריה

. נוכח מדיניות ההשמדה הנאציתלוש הגרמני התגובה של הציבור היהודי בשטחי הכיב
ידי היוע� �שהואש� על, משפט הדיבה התנהל נגד מלכיאל גרינוולד, פורמליתמבחינה 

אשר שימש באותה עת דובר משרד , ר ישראל קסטנר"הרע על ד�לשובהוצאת המשפטי 
. היית הראשונה והשנוי לכנס" ומועמד מטע� מפא‡ËÏ˜ÈÂעור� העיתו , היהמסחר והתעשי

את . לנאשמי� בפועל, י"תנועת מפאג� ובאמצעותו ,  קסטנרכוהפנאול� במהל� המשפט 
אשר ניצל את , איש הימי שמואל תמירוהדי הצעיר �עור�נטל על עצמו  לדייצוגו של גרינוו

�הפעולה של הנהגת �הבמה המשפטית כדי להעלות ביקורת פוליטית נוקבת על שיתו
לוגיה אנתמיר השתמש במשפט כדי לקד� . ו הבריטיישראל ע� השלט�ישוב באר�יה

_____________________________________  

 איסור השימוש בסמלי� וכינויי� וקחצעת ראו ה(ת ויכוח פוליטי עכשווי נכשל שואה במסגרה
יש לציי� כי . )www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/2656.rtf �2007ז"התשס, נאציי�

יתה י ייתכ� שה,התקבלואילו ה ,"טיודנר"הצעת החוק לא התייחסה ישירות לשימוש בכינוי 
 ."טיודנר" לבי� שימוש בכינוי "נאצי"י נוצרת הטיה בי� שימוש בכינו

, היבט נוס� לשאלת הישראלי�: החוק לעשיית די� בנאצי� ובעוזריה�"חנה יבלונקה   96
' בעמ ,35ש "לעיל ה, זרטל ;76ש "לעיל ה, שגב; )ז"תשנ (135 ,82 ˜˙„¯‰" הניצולי� והשואה

97–118; Orna Ben-Naftali & Yogev Tuval, Punishing International Crimes Committed 
by the Persecuted: The Kapo Trials in Israel (1950s–1960s), 4 J. INT’L CRIM. JUST. 128 

(2006).  
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נאצי� לבי כלפי ה ההנהגה היהודית באירופה ה שלבי תגובת, פשטנית בי כא לש�
לא התנאי� החיצוניי� ה� ,  לטענתו97.בריטי�פי הלכישוב באר� י הנהגת הה שלתגובת

ות גלותית של  מנטלי–  משותפת"מנטליות" אלא ,ישובי הנהגת הה שלשהכתיבו את תגובת
 תו� הימנעות מאקטיביז� בכלל ,פעולה�של בחירה בשיתו�, פני השליטלהתרפסות 

 ו לגבי דרכ"אמיתות היסטוריות"במקו� לחשו� , כ� קרה שהמשפט. ומתגובה צבאית בפרט
לוגיות משוללות בסיס אנעודד יצירת , קסטנרשניהל  תומ�שאהמלגבי של ועד ההצלה ו

דו לצרכי� משפטיי� שוני� נועשלי פרוצדורה ודיני ראיות  תו� שימוש בכל,היסטורי
  .בתכלית

 היו הנהגה טבעוד היודנר. לוגיה זואנבנקודה זו ראוי להבחי בהיפו� שנעשה באמצעות 
דר� , בעקבות משפט קסטנר, בישראל, ידי הכובש הנאצי�ממונה של מיעוט נרד� על

, יצחק רבי(דמוקרטי באורח נבחר  אשר מזוהה תדירות ע� דרכ� של נציגי שלטו טהיודנר
המי� המעביר את הדיו �פרשת קסטנר עומדת א� כ על קו פרשת). יונת בשיא ועוד

. ישראל�ההנהגה הדמוקרטית הנבחרת במדינתאל  הבריטי טישוב תחת המנדימהנהגת ה
 , הבריטיטפעולה ע� שלטונות המנד�י בשיתו�" הנהגת מפאהואשמהבמשפט קסטנר 

�שיתו�"ישראל הריבונית באשמת �ר מואשמת הנהגה נבחרת של מדינתמאוחר יותו

. ומת שהיא מנהלת ע� הנהגת הפלסטיני� הנתוני� לשלטו ישראלי�בשל משא, "פעולה
  .ה עוזרת לטשטש הבחנות חשובות אלטלוגיה ליודנרהאנ

3. ÒÂÓÏÂÙ "ÌÈÎ¯„‰ È˙˘" Â"‰¯Â„Ï Á˜Ï"  

שופט הלוי היוו זרז להתערבותו הפומבית הדי המוסרני של ה�משפט קסטנר ופסק, כאמור
אשר שיריו המוקדמי� על השואה היו מזוהי� ע� אתוס הגבורה , של המשורר נת אלתרמ

השלטת אולוגית יהמשפט שכנע את אלתרמ לערער בפומבי על התפיסה האיד. והמחתרות
 של הפעולה�שיתו�"לבי  "גבורת המחתרות"בי וִמדרג  אשר יצרה חי� ,לשואהביחס 
אלא , ע כי השיפוט האידיאולוגי אינו תור� להבנה ההיסטוריתו אלתרמ ט98."טהיודנר

_____________________________________  

  ).Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙ 12–13 ,125) 1998¯˙" משפט קסטנר"להרחבה ראו ליאורה בילסקי   97
 ,"יו� הזיכרו� והמורדי�" בעמדה שהציג אלתרמ� בשירו ,ו של הפולמוס עוד קוד� לכ�ראשית  98

מונולוג "בשיר זה מציג אלתרמ� . ד"רס� לקראת יו� הזיכרו� לשואה ולגבורה תשיפשאותו 
ההבחנה בי� יהודי� לחדול מ�  אשר קוראי� ,� בש� מנהיגי המורדי�י מדומי"קולקטיבי

  . את הגבורה וגאלו את כבוד ישראלשייצגו, בי� המורדי�ל,  שהלכו כצא� לטבח,"סת�"

  :וביו� הזכרו� אמרו הלוחמי� והמורדי�  
  ,ר יהלדל מ� הגולה באו%אל תציבו אותנו על כ� לִה  
  את אנחנו מ� הכ� יורדי�הזבשעת הזכרו�   
  .לשוב ולהתערב באפלה ע� קורות� של המוני בית ישראל  

  ))1954 (407 ב ‰ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË" י�יו� הזכרו� והמורד"נת� אלתרמ� (  
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השיפוט האידיאולוגי .  עובדות שאינ מתאימות לקו האידיאולוגיתנשע כולו על שכח
מול  לא. אותה הוא מייצגשצדק ליחיד ולקבוצה �משפיע על תוצאות המשפט ועושה אי

לחזור , של התקופהההקשרי רמ להחזיר את השיפוט  מבקש אלתהתהליכי� מסוכני� אל
הוא מבקש לתחו� את , במילי� אחרות. טוללמוד את העובדות ההיסטוריות על היודנר

  .על�ולהזהיר מפני השתלטותו על השיח הציבורי כהיסטוריו, תחומו של המשפט
הקובע כי , Á¯ÓÏ·יתו  פותח אלתרמ בציטוט מע"סביב למשפט"את טורו 

  ושיתו�'יודנראטי�'הדר� . ממות והמרד היו הבררה היחידה שנותרה ליהודי�ההתקו"
על כ� . "ומסייעת להשמדה, מבישה, משלה, הפעולה ע� השלטו הנאצי הייתה פסולה

  :כותב אלתרמ

  לא על פסק בית הדי המחוזי

  .עוד המשפט לא ת�. ידובר בזה

  א� סביבו שוב קמות הסיסמות

�  ,שטיב לא חישו

  ...השטח�וחכי ציחצ

  ,שתי דרכי� חתוכות בדיבור

  – ,שתי דרכי� חלוקות ופסוקות

  ?אימתי ואיה? האומנ�

  ?אי הסיג שבי דר� לדר�

  כל דפי התקופה עובדותיה

  יומיומה נעווה החוקות

  יטפחו על פני זו המליצה

  99!יצוו לסלקה מפרק

 ברצוננו "שתי הדרכי�" סתעל תפישהתנהל ויכוח הרחב והמבי ההיבטי� הרבי� של 
. "הלקח לדור" המחלוקת בעניי – במהל� הפולמוסשעלתה להתמקד במחלוקת מרכזית 

אחדי� ממבקריו של .  אלא על הזיכרו הקולקטיבי,מחלוקת זו לא נסבה על ההיסטוריה
 כי תחת המשטר הנאצי לא התקיימו שתי דרכי� טענתו היו נכוני� לקבל את אלתרמ

 :הדגישו נקודה אחת מרכזיתאול� ה�  – ר� הבגידהדר� המרד וד –נפרדות ונבדלות 
, הפעולה היהודי� של שיתו�"אזור האפורה"את , בחירתו להציג את המורכבות ההיסטורית

כ� לפרויקט �נחו� כלאשר  ,"לקח לדורה"את , משמעי�מטשטשת את המסר הברור והחד
יי� שנה אשר הראשו מזה אלפ, הדור הישראלי הצעיר, לטענת המבקרי�. בניי האומה

כזה שמעלה על נס את גבורת הלוחמי� ומגנה , זקוק למסר ברור, טוע� עצמאות מדינית
_____________________________________  

 .1.7.1955 „·¯" מסביב למשפט"נת� אלתרמ�   99
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ואולי הנקודה הרגישה , שורש המחלוקת. "הפעולה�שיתו�"משמעי את דר� �באופ חד
 אלא התמקד בעניי הזיכרו ,"אמת ההיסטוריתה"שאלת בלא נגע א� כ , ביותר בפולמוס

אלתרמ בוחר להקדיש את , בתגובה. רכי הפקת הלקח הנכו לקהילההקולקטיבי וגיוסו לצו
בפתח הטור אלתרמ מצטט מדבריו . לבירור סוגיה זו) "לעניי הלקח לדור"(הטור השביעי 

  :ל במלחמת העצמאות"איש הקיבו� המאוחד וממפקדיו של צה –של משה כרמל 

אי אנו ה... אול� הבעיה הנוקבת יותר מכול היא מה לקח ילמד הדור
חייבי� להרהר בכ� כי סלחנות לבגידה שבעבר נותנת הרשאה לבגידה 

הרי באמרנו לאד� כי יש תנאי� ומצבי� ויהיו ה� תנאי� ומצבי� ? שבעתיד
, הפקרת אחי� ובגידה בחברי�, של התופת עצמה אשר בה� הפרת נאמנות

קע כל העשויי� לקע...  את היצרי�...הננו מעירי� ומעוררי�... אפשר להבינ
  100.חברה אנושית

 סת בזכות תפיÁ¯ÓÏ·גור בעיתו �בהמש� הטור אלתרמ מצטט ג� מדבריו של מאיר ב
אומר לנו כי יש ... הרי יצר הקיו� של הע� – וא� אנו באי� לסכ� קוי�: ""הדרכי�שתי "

 101." ללחו�–שניה . אחת ליהרג.  יש שתי דרכי�...שכאשר מונ� הגרז על הע�... לשנ
גור מגלה כי הוא הסכי� למעשה ע� רבות מקביעותיו �ר בעמדתו של בעיו זהי

הוא מסכי� עימו כי היו דרגות שונות ,  למשל,כ�. טההיסטוריות של אלתרמ לגבי היודנר
גור מוכ להקריב את �ב, ע� זאת. כמקשה אחתפט ולשאפשר �אי אשר ,פעולה�תו�ישל ש

�הפעולה לצור� זיקוק לקח בהיר וחד לדור �האמת ההיסטורית לגבי פניו השוני� של שיתו
� היא הסכנה כי "שתי הדרכי�" סתהסיבה העיקרית שהוא מעלה לאימו� תפי. הצעיר באר

יהיה זה . זה לא יהיה הדור שיבחר באחת משתי הדרכי�. ילדינו אלה יהיו ילדי הדור שנבו�"
  102."הדור שיוסי� ויעמוד על פרשת דרכי�

רמ היו נכוני� להקריב את האמת ההיסטורית לצורכי יוצא א� כ שמבקריו של אלת
ה� היו נכוני� להקריב , כלומר. לוח�, לא גלותי, "יהודי חדש"משיקולי� של בניית , העתיד

�הפעולה ע� הנאצי� לצורכי הפוליטיקה �את האמת ההיסטורית המורכבת לגבי שיתו
 מהו אותו :השאלהכא עולה . משמעי וחשיבה בינרית�אשר דרשה לקח חד, הישראלית

 מה ההנחות ?עיוות ההיסטוריהאת מצדיק אשר נתפס כהכרחי לבינוי האומה ושלקח 
 מהו ,"הלקח לדור"כאשר מדברי� על ,  במילי� אחרות?המובלעות אשר מעצבות ויכוח זה

  ?בו הדוברי� ממקמי� את הדילמהשההיסטורי ההקשר 

_____________________________________  

 .12.8.1955 „·¯ "לעני� הלקח לדור"נת� אלתרמ�   100
  .ש�  101
 .Á¯ÓÏ 8.7.1955·" 'שתי הדרכי�'ו. המשורר נת� א"גור �מאיר ב�  102
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אשר הדור , הפעולה� שיתו�דר�בי הבחירה בי דר� המרד ל,  למשל,גור�בלגבי 
ידי אויב חזק �מתו� עמדה של מיעוט נרד� עלתיעשה ,  להידרש לההישראלי הצעיר עתיד

ע� היהודי ע� המעבר לעצמאות שחל באת השינוי עדיי עמדה זו אינה מפנימה . ממנו
 ביו� שאחרי הקמת מדינה ריבונית "הדור הצעיר"עמדה זו אינה מסוגלת לדמיי את . מדינית

–�ב חברה דמוקרטית וציעג� ע� אלא ,  דור שצרי� להתמודד לא רק ע� אויבי� מבחו
נית לייחס אותה ראייה עצמית כמיעוט למצב . אליה משתיי� מיעוט לאומי מובסש

ג� למציאות המורכבת של היות �כמו, 1948ברור בעקבות מלחמת �טחוני הלאהב
 נדמה שכבר אז הרגיש , מקרה בכל103.הפלסטיני� בישראל מיעוט א� חלק מרוב אזורי
 השינוי ו שלשאינו מתעכב על משמעות, אלתרמ חוסר נוחות ביחס לשיח הציבורי בישראל

  .האחריות שנובעת מקבלת ריבונות מדיניתעל הפוליטי ו
האמת " אלתרמ מסרב לקריאה הנרגשת להקריב את ,בניגוד לעמדת מבקריו

לדעתו עמדה כזו פסולה . "לקח לדורה"ש� ב, רכי הזיכרו הקולקטיביו בש� צ"ההיסטורית
ואסור שעמדה אידיאולוגית תהיה , צדק לאנשי� רבי��שכ היא עושה אי, מבחינה מוסרית
אלתרמ מסרב לשנות את , במילי� אחרות. צדק כה חרי� כלפי הקורבנות�מבוססת על אי

מודע בהיותו , ע� זאת. רכי הפוליטיקה המקומיתוהאמת ההיסטורית כדי שתתאי� לצ
קובע כי דווקא הוא ,  המכרעת של הזיכרו הקולקטיבי בתהלי� בניי האומהולחשיבות

עשויה לעזור )  האידיאולוגיתהלהבדיל מהסיסמ(התעקשות על הכרת האמת ההיסטורית 
  :ישראל הריבונית�הרלוונטי למדינת "הלקח לדור"ח וסינב

  הריהו עולה ונקבע למוסר ולמורא, א� יש סמל

  בדה כי על פני אדמה נכריה ונקבעתמעצמה של עו

  ,בלי אותה מאורה הנקראת מכורה, בבאי עור� לקר

  104...נאלצו ג� קדושי לוחמי� לצדק די חיסול צעד צעד

הפעולה �ההיסטורי של שיתו�ההקשר דווקא השתחררות מ השיפוט האידיאולוגי ולימוד 
לוגיה אשר נמתחה אנה ה שלקריותש ע� המשטר הנאצי עשויה לגלות את טי�של היודנר

השונה ההקשר הבנת . ישובידרכה של הנהגת הבי  לטי�במשפט קסטנר בי דר� היודנר
� חלק מ הבחירות שנעשו עלתואולי א� לקבל, הבנה של הדילמות הקשותהוליד עשויה ל

ראוי לשי� לב כי אלתרמ מבי היטב את הצור� .  בתנאי� של מיעוט נרד�טידי אנשי היודנר
 ואינו מוותר על ,פעולה� השונות של שיתו��דרכיהחנות חדות וברורות בי ליצור הב

_____________________________________  

 וב היהודי בעיני היישטחוניתב של המיעוט הפלסטיני כסכנה ולהרחבה לגבי הפער בי� דימוי  103
, אורה גרינגרד מתרגמת (È„Â‰È‰ ‰�È„Ó· ÌÈ·¯Ú˙לבי� המציאות בפועל ראו איא� לוסטיק 

 ,באופ� אירוני, דווקא אזוכי , 1967רע רק לאחר יהשינוי אכי איא� לוסטיק מציי� ). 1985
 .סימני התאוששות ביכולת הפעולה וההתארגנות של המיעוט הפלסטיניהתגלו 

 .12.8.1955 „·¯" 'הלקח לדור 'ולעני�"נת� אלתרמ�   104
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 ,אול� לדעתו. מתיחת הקו אשר מעבר אליו יש לגנות ולשפוט לחומרה את המעשי�
 , אינה מבוססת היסטורית– "טדר� היודנר" ו"דר� הגבורה" –ההבחנה בי שתי הדרכי� 

תהו� פעורה בי הנסיבות , לטענתו,  כ� עלנוס�. אלא נעשית לצורכי הפוליטיקה המקומית
לבי מצבו , כמיעוט חסר זכויות, ההיסטוריות של הע� היהודי בארצות אירופה הכבושה

לוגיה שמתח תמיר האנ ,בעיני אלתרמ, כלומר. כע� ריבוני ע� צבא בארצו, ישראל�במדינת
מאל הציוני ג� מנהיגי הששלוגיה אנ – י" להנהגת מפאטבמשפט קסטנר בי אנשי היודנר

בי הנוער ל� את ההמשכיות בי המחתרות ותנועות�הדגישב, לה למעשההיו שותפי� 
לוגיה מטעה אשר מבוססת על התעלמות מ אנ היא – מפלגותיה בשמאל הפוליטי בישראל

  .ההיסטוריה
 היסטוריה , העלה לדיו את הקשר הבעייתי בי משפט"שתי הדרכי�"פולמוס , כ�
הרצח . למוס דע� ללא הכרעה בשל ההתנקשות בחייו של קסטנראול� הפו. וזיכרו

,  וכ� דמותו הדמונית, באיבוטהטראומטי קטע את הדיו הציבורי בנוגע לדר� היודנר
נותרה ללא , שעוצבה במשפט קסטנר, טהסטריאוטיפית והאידיאולוגית של איש היודנר

  .יכמישינוי עד למשפט א

4 .¯�„ÂÈ‰ ˙ÂÓ„Â ÔÓÎÈÈ‡ ËÙ˘ÓË  

 מבקשת הפילוסופית חנה ארנדט לחזור ולדו בשורשי "אמת ופוליטיקה"מרה על במא
בה� היא דנה שובמיוחד באות� עשרי� עמודי� , ‡ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÓÎÈÈהפולמוס שעורר ספרה 

הפעולה של �ת היהודית ששיתפה פעולה ע� הנאצי� בכלל ואת שיתו�ברותחי את המנהיג$
  105:קסטנר בפרט

זה שמילאו המנהיגי� היהודי� בחורב עמ� שלה� התפקיד ה, בשביל יהודי
הוא היה ידוע עוד . הוא ללא ספק הפרק האפל ביותר בסיפור האפל כולו

תטיי� הפאבל עתה הוא נחש� בפע� הראשונה על כל פרטיו , קוד�
השמדת יהודי "המופת שלו �שאת חיבור, ידי ראול הילברג�והבזויי� על

  106.כבר הזכרתי קוד�" אירופה

יסוד בתוכנית ההשמדה של �הפעולה היווה אב�שפט אייכמ טענה ארנדט כי שיתו�בזמ מ
שטוש ההבחנה הברורה בי לטהיא טענה כי שיתו� הקורב בהשמדת קהילתו תר� . הנאצי�

במאמר משנת . � אפור של קורבנות המשתפי� פעולה ע� הרוצחי�ו ויצר תח,רוצח לקורב

_____________________________________  

105  Hannah Arendt, Truth and Politics, in BETWEEN PAST AND FUTURE: EIGHT EXERCISES IN 

POLITICAL THOUGHT 227 (1968).  
 .68ש "לעיל ה, ארנדט  106



  ע"תש יב משפט וממשל  אריה�ליאורה בילסקי וחמדה גור

72 
y:\misrad-2003\books\mishpat umimshal\2009\2009-09-06\03-bilsky+gur-arie.doc 11/24/2009 10:22:00 AM  

מתו� ניסיו להסביר בעזרתה את , ט רחבה יותרמב� היא חוזרת אל הפרשה מנקודת1968
תגלתה לה במהל� שה" בואט"האת דבריה היא ממקדת בתופעת . היחס בי אמת לפוליטיקה

  :יכמימשפט א

The facts I have in mind are publicly known, and yet, the same public that 

knows them can successfully, and often spontaneously, taboo their public 

discussion and treat them as though they were what they are not – 

namely, secrets.107 

טיבה יארנדט ה, אכ. ידועה בציבור א� מושתקתאשר  כתופעה טאבוהארנדט מגדירה את 
 ורצח "שתי הדרכי�"פולמוס , בעקבות משפט קסטנר. יכמילהבחי בשתיקות של משפט א

 נדמה כי החברה הישראלית בחרה באופ ספונטני בשתיקה מרצו לגבי העובדות ,קסטנר
כפי שהוצגו במשפט , פעולה של יהודי� ע� הנאצי�ה�שיתו�הקשורות לנעימות �הלא

, אדול� אייכמ,  שהרי הנאש�,ויכוח הישומשפט אייכמ איי� להצי� מחדש את ה. קסטנר
י גורלה של יהדות יי� אחרי� בוועד ההצלה בענומת ארו� ע� קסטנר וחבר�ניהל משא

 ביחס "שתיקה מאורגנת"בחרה בדר� של , בראשות גדעו האוזנר, אול� התביעה. הונגריה
מנת לאפשר קיומו של משפט ממלכתי �על, טויכוח על דרכו של היודנרולפרשת קסטנר ול

  108.ויכוח הפנימי בי קורבנותיוו ולא ב,אשר יתמקד באשמת התליי
. תבר שאוזנה של ארנדט היטיבה לקלוט את השתיקות ואת היד המכוונת מגבוהמס

כי חשש מכ� שהמשפט נגד , גדעו האוזנר, בספר זכרונותיו על משפט אייכמ כותב התובע
 ולכ ביקש להימנע מהעלאה מחודשת של פרשת , למשפט� של הקורבנות�הפיהמרצח י

להימנע מלהעלות מה�  המחתרות וביקש הוא פנה ישירות אל העדי� מבי אנשי. קסטנר
כפי שעולה מדיווחו של האוזנר על . מחדש את המחלוקות הפנימיות בנוגע לשתי הדרכי�

�יצחק צוקרמ וצביה לובטקי, השיחה שער� לפני המשפט ע� מנהיגי מרד גטו ורשה

  :צוקרמ

זה יהיה "...  שאלני יצחק"?היודנראטי�, מה תגיד על מועצות היהודי�"
אבל לא תוכל להימנע ". אמרתי, "לא של קורבנותיו, פטו של הרוצחמש

_____________________________________  

107  Arendt ,236' בעמ, 105ש "לעיל ה.  
קש האוזנר מ� י ב, ערב פתיחת המשפט,1961פברואר ב �26בישיבת ממשלה שנערכה ב  108

אני , תמיר למשפט זה�אני מבקש מהממשלה להרשות לי לא להכניס פרשת קסטנר: "הממשלה
להג� על הסוכנות היהודית ... אינני רוצה להג� על הסוכנות היהודית, רוצה להימנע מוויכוח זה

הציטוט מובא ." אסור להפו� משפט זה למשפט הע� היהודי. ת שגיאהאני הייתי רואה בזא
  .ı¯‡‰ 23.1.2009" גוריו� במקדש בודהיסטי�ב�, יכמ� בתא הזכוכיתיא"ידי יחיע� וי# �על
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, "ללא כחל וסרק, אגיד את האמת, לא אמנע"... העירה צביה, "מלגעת בכ�
  109".יש להגיד את כל האמת, כ� טוב": יצחק חיי� ואמר. אמרתי

רק החלה ייתכ שהיה זה מפני שבתחילת שנות השישי� . אול� האוזנר לא עמד בדיבורו
ברה הישראלית להתאושש מ השלב הכואב של האשמת הקורבנות באסונ� שלה� כדי הח

וירה העוינת כלפי והא. אל מחוללי הפשע, להפנות את האשמה אל האשמי� האמיתיי�
תרמה , הגיעה לשיאה במשפט קסטנראשר  ו,קורבנות השואה ששררה בשנות החמישי�

מוב זה נית לראות במשפט אייכמ ב. להשתקת קול� של ניצולי השואה בציבור הישראלי
להפנות את הדיו אל האשמי� , ניסיו ממלכתי להשתמש במערכת המשפט כדי לשנות כיוו

של ) או בהשכחה( המשפט עשה שימוש בשתיקה 110. אל הפושע הנאצי–האמיתיי� 
מנת לאפשר לעובדות אחרות ולקולות חדשי� לתפוס את מרכז הבמה �על, עובדות מסוימות

  111. השואהתית ולעצב את תודעהמשפט
 קורב השואה בחברה ו שלשינוי דימויליתה תרומה עצומה ילמשפט אייכמ ה

כפי שמבטא הביטוי הנפו� , במקו� חשד והטלת אשמה בניצולי�. הישראלית ובעול�
אשר , תיההבנה ואמפ, החברה הישראלית לעבור תהליכי� של לימודהחלה , "כצא לטבח"

שניצלו מ ההאזנה לכמאה עדי� . גוברת ע� ניצולי השואההולכת והזדהות ידי הביאו ל
, הורידה את השואה מ הכ האידיאולוגי ופרטה אותה לזיכרו פרטי של קורבנותהתופת 

 לאחר משפט אייכמ 112. והתקרבותתיהעדויות אשר אפשרו למאזיני� ראשיתה של אמפל

_____________________________________  

  ).ÌÈÏ˘Â¯È ËÙ˘Ó 297) 1980גדעו� האוזנר   109
Ë„�¯‡ ‰�Á " יכמ�יתחרות מספרי הסיפורי� במשפט א"להרחבה ראו ליאורה בילסקי   110

Â¯È·ÌÈÏ˘ 257 )2007,  אשהיי� עור�'סטיב� א.(  
השוואה בי� משפט קסטנר למשפט אייכמ� מגלה , אכ� .חה$ְשכל זיכרו� בנוי כמוב� ג� על ַה  111

�פעולה יהודי היא שמאפשרת שמיעה �כיצד הבחירה לא לדו� בחלקי� מסוימי� של שיתו
שהיו שתי נשי� יהודיות השוואה בי� עדויותיה� של ללדיו� ו.  של עדויות הניצולי�תיתאמפ

 האחת כנאשמת לפי החוק לעשיית די� בנאצי� – באושווי#) בלוק אלטסטה(אחראיות בלוק 
 ראו – )ורה אלכסנדר(והאחרת כעדה מטע� התביעה במשפט אייכמ� ) אלזה טרנק(ובעוזריה� 

̄ ‰‡ÌÈ˘�‡ ·¯ÂÙרבקה ברוט  ÂÊ‡:ÌÈ„Â‰È Ï˘ Ì‰ÈËÙ˘Ó· ÔÈ„ È˜ÒÙÂ ̇ ÂÈÂ„Ú  ÌÈ„Â‰È )ÌÈ¯·‚ (
Â�Blockäelteste) ˜ÂÏ· ˘‡¯ ,‰˘‡( ˙ÈÈ˘ÚÏ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Ì‰È¯ÊÂÚ·Â ÌÈˆ‡�· ÔÈ„ ,˘˙‰"È-

 ,משפטי� הפקולטה ל– אביב�תל תאוניברסיט, "משפטי�מוסמ� ב"גמר לתואר �עבודת (1950
אינ� עדותה של אלכסנדר אשר דווחו בעיתונות בישראל פי לכהערצה הגילויי  .)2009

 אלא גישה חדשה כלפי ,פעולה�שה כלפי יהודי� משתפי גישה חד, לטענת ברוט,משקפי�
 מעבר הפעולה אפשרה�שתיקה ביחס לצדדי� מסוימי� בשיתו�, לטענת ברוט. הניצולי� ככלל

ג� כיל והבל יקאשר לשיח מתו� יותר , פעולה ולוחמי�� שהנגיד בי� משתפי,משיח דיכוטומי
הדיכוטומיה . רה פיזיתשל גבומרכיבי� סיפורי� אישיי� של ניצולי� שנעדרו מה� 

יהודי� לבי� הקורבנות הפעולה הוחלפה במשפט אייכמ� בדיכוטומיה בי� �שיתו�/גבורה
  .הפעולה מקרב הניצולי�� משתפי� שלבלתקאת פשרה א ובכ� ,)היטלר, המ�, פרעה(הצוררי� 

 הרי ידענו את): "2001 ,מהדורה שנייה מחודשת (ÈÎÂÎÊ‰ ‡˙ ÏÂÓ 243–244˙ראו חיי� גורי   112
חוקרי� והסטוריוני� ובעלי . ג� לפני משפט אייכמ� ידענו. כ�, ידענו! ?לא, הדברי� האלה
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לדחיית , ס לקורבנות השואהשינוי עמדות בציבור הישראלי ביחשל אנו עדי� לתהלי� 
 113.להזדהות גוברת ע� הקורבנות ולדחיית הגישה השיפוטית לגביה�, "גבורה"מיתוס ה

ריאוטיפיות  נותר מקובע בעמדות סטטיודנרהנושא , אול� בניגוד לתהליכי� אלה
  .ובמיתוסי� היסטוריי�

פניה  והציג את ,טהמחקר ההיסטורי חש� את העיוותי� שנוצרו סביב דמות היודנר
. אמת�מנהיגי היהודי� בזמניצבו בפניה ש של התופעה ואת הדילמות הקשות י�המורכב

ולא השפיע על השימוש , אול� המחקר ההיסטורי לא חלחל אל הציבוריות הישראלית
נית לומר כי ג� . ויכוח הפוליטי בי שמאל לימיוהפשטני בדימויי השואה במסגרת ה

. טהיודנרכלפי  באימו� עמדה כוללנית וסטריאוטיפית גישתה השיפוטית של ארנדט חטאה
אלא , יצוג היסטורי מדויק של התופעהיאול� א� קוראי� את דבריה לא כניסיו לתת 

נדמה , יכמיאות� זיהתה במשפט אשחה -ְשכחה וַהשכקריאת כיוו ואזהרה מפני תהליכי 
 טסביב תופעת היודנר טאבו על ה– ארנדט הצליחה להצביע על שורש הבעיה. שהיא צדקה

  .יכמיאשר התגבש במשפט או, שנוצר בעקבות משפט קסטנר וטראומת הרצח שלו
 יוצא גרשו� שלו� במכתב פומבי ומגנה את ,ÈÌÈÏ˘Â¯È· ÔÓÎÈ‡פרה סרסו� פבעקבות 

  :"אהבת ישראל"ארנדט כמי שחסרה 

In the Jewish tradition there is a concept, hard to define and yet concrete 

enough, which you know as Ahavath Israel: “Love of the Jewish 

people”... In you, dear Hannah, as in so many intellectuals who came 

from the German left, I find little trace of this...114 

ובמיוחד , כחהבה� לא נשרועי� יבמכתבו הוא מעמיד בספק את זכותה של ארנדט לשפוט א
� תרומתכלפי  וטהיודנרכלפי ה השיפוטית של ארנדט תבניגוד לעמד. טאת התנהגות היודנר

מי אני " :שלו� מאמ� עמדה של ענווה שיפוטית, הפעולה היהודי� להשמדת�� משתפישל
ויכוח ו עמדתו של שלו� יכולה להיקרא כניסיו להחזיר את ה115". לא הייתי ש�.שאשפוט

_____________________________________  

א� כאשר עבר החומר הזה אל שולח� ... העניקו לנו את ספרות הדוקומנטציה... אסופות
דומה , י�נוכאשר פרצו המיסמכי� האלה מדממת הארכי, האישו��התביעה והיה לחלק מכתב
 ...והידיעה ההיא היתה שונה מאד מהידיעה הזאת, פע� הראשונההיה כי כעת ה� מדברי� ב

  ".בי� השני� הה� לבי� תחילת המשפטולא בכל תארי� אחר ש, כעת התחוללה השואה
משפט (ההיסטוריוני� לגבי איתור רגע המפנה ביחס לניצולי השואה בי� לדיו� במחלוקת   113

ראו ) וד לשלטו� בשנות השבעי� או עליית הליכ1967תקופת ההמתנה לפני מלחמת , יכמ�יא
  ).ÌÈ˘„Á ÌÈ„Â‰È ,ÌÈ�˘È ÌÈ„Â‰È 86–104) 1997אניטה שפירא 

 ,HANNAH ARENDT : פורס� בספר,)23.6.1963( שלו� לחנה ארנדט �מכתב פומבי מגרשו  114
THE JEW AS PARIAH: JEWISH IDENTITY AND POLITICS IN THE MODERN AGE 240–251 (Ron 

H. Feldman ed., 1978).  
115  “Nor do I presume to judge. I was not there”.ש� .  
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 טויכוח הסוער שהתנהל בישראל לגבי היודנרוכ� ב�כלָחַסר  אשר ,ריההיסטוההקשר אל 
כאשר היא באה יד ביד ע� , אול� נדמה שהעמדה של ענווה שיפוטית. בשנות החמישי�

תורמת ,  שעלתה סביב משפט קסטנרטניסיו מאורג להשתיק את המחלוקת לגבי היודנר
�טריאוטיפית של הבנת שיתו� ס"ידיעה"אותה , במילי� אחרות. טאבומצידה לחיזוק ה

הושתקה ,  שעלתה בקשר למשפט קסטנר," לשטשמהמכירת נ"פעולה במונחי� של ה
, כ�.  חלקית"ידיעה" לאותה "אישור"כאותה שתיקה פורשה בציבור . במשפט אייכמ

חדירתו של ידע חדש לשיח הציבורי ולפתיחת הדיו על את  מונע ט על היודנרטאבודווקא ה
 אשר ביקשה , שנדרשה מארנדט"שיפוטיתהענווה ה" תעמד. היסטורי החדשבסיס המחקר ה

חררה אול� היא ש, משפט אייכמאולי בעת יתה נכונה יה, לפתוח את הדיו הציבורי
שיפוט לאחריות נטילת הלי� הקשה של את הבהמש� את הדוברי� מ הצור� להתחיל 

� למות ויצירת הבחנות בתוהבנת הדי,  שיפוט על בסיס למידת העובדות– התחו� האפור
  .פעולה�הרחב של שיתו�הטווח 

 ביוזמת השלטונות טאבוביצירת השגלומה מהי אותה סכנה לשיח ולתרבות הפוליטיי� 
כ� להכניס �מדוע היה חשוב לה כל? ביקשה ארנדט להזהירואשר מפניה , או מרצו החברה

�הרי ? משפטו של אייכמלב הדיו על  לאהפעולה היהודי �בחזרה את הפולמוס על שיתו
כסכות לגות ומסַפ מדוע א� כ לא להשכיח עובדות ְמ;חה-ְשכל זיכרו קולקטיבי נשע על ַה

  : נותנת ארנדט תשובה אחת‡ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÓÎÈÈבספרה  ? עד לרצח פוליטילוביואשר ה

שהמשפט בירושלי� נכשל בהצגתו בפני , התעכבתי על פרק זה של הסיפור
כיוו שהוא מספק את התובנה הבולטת ביותר אל , י�העול� בממדיו האמתי

תו� הטוטליות של ההתמוטטות המוסרית שהנאצי� חוללו בחברה 
לא רק ,  לא רק בגרמניה אלא כמעט בכל הארצות–האירופית המהוגנת 

  116.בקרב הרודפי� אלא ג� בקרב הקורבנות

בסלקו . "טוריתאמת ההיס"לבתשובה זו מצביעה ארנדט על הסכנה במשפט אייכמ ביחס 
הקורב " תר� האוזנר ליצירת דמות ,הפעולה� ומשתפיטי�את המחלוקת לגבי היודנר

 "אזור האפור"ל ע� דמות זו נית להזדהות מאחר שהיא נמצאת לחלוטי מחו� 117."הטהור
דמות זו אינה . ידי המשטר הנאצי�של החלטות מוסריות קשות שנכפו על הקורבנות על

. אבל היא בנויה על עיוות האמת ההיסטורית לגבי המשטר הנאצי, תשנויה במחלוקת פוליטי
 משטר –  המשטר הנאצי על קהילת הקורבנותו שלהיא אינה מאפשרת להבי את פעולת

ובכ� מונע מה� אפילו את היתרו , אשר משת� את הקורבנות עצמ� בהלי� השמדת�
מחייבת רב הקורבנות הפעולה מק�התמודדות ע� תופעת משתפי. המוסרי של היות קורב

_____________________________________  

  .135–134 'בעמ, 68ש "לעיל ה, ארנדט  116
117  ERICA BOURIS, COMPLEX POLITICAL VICTIMS (2007).  
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 שונות שנעשו בשלבי� הבחירות הדווקא את חידוד כוח השיפוט המוסרי וההבחנה בי
עמדתו של גרשו� .  המשטר הנאצי בפני הקורבנותבתו� הבנת הדילמות שהצי, השוני�

,  קיד� האוזנר במשפט אייכמהאותש "הקורב הטהור"ודמות , הנמנעת משיפוטיות, שלו�
הפעולה של הקורבנות �תחות דיו פוליטי אמיתי סביב תופעת שיתו�פעלו למנוע התפ

על כל , חשיפת האמת ההיסטוריתאת בראש ובראשונה מחייב  ויכוח אשר – היהודי�
  .מורכבותה

, "על�היסטוריו"כעניינה התפקיד הבעייתי של המשפט ש, ארנדטשל ה זו תאול� תשוב
גיו הפנימי שלה� ייסטוריה בשל ההמשפטי� נוטי� לעוות את ההשידוע . אינה מספקת

משפטי נירנברג תרמו להבנת השואה כבנויה על קשר ,  למשל,כ�. וכללי הדיו המשפטי
ידי �ביקורת עלשנמתחה עליה  גישה – )ליסטיתציוננהתפיסה האינט(פלילי של מעטי� 

למרות ,  כלומר118. לשואהליסטיהיסטוריוני� מאוחרי� אשר קידמו את ההסבר הפונקציונ
מתפיסת המחקר ההיסטורי דרכי� להשתחרר מצא בסופו של דבר , העיוות הראשוני

ג� משפט מאוחר יכול לתק , מעבר לכ�. משפט נירנברג לצרכיואותה קיד� ההיסטוריה ש
בי משפט נירנברג להיווכח מהשוואה  כפי שנית ,הטיות היסטוריות שנעשו במשפט מוקד�

). עדויות ניצולי�בדגש (יכמ ימשפט אלבי ) �צעיַבהסתמכות מוחלטת על מסמכי הְמ(
 הויש כאל, חוקרי� שוני� חלוקי� ביניה� בשאלת היחס הראוי בי משפט להיסטוריה, אכ

יש תרומה חשובה , יחודיות לויעל פרוצדורות הדיו וההוכחה ה, סבורי� שדווקא למשפטה
  119.להבנת ההיסטוריה של השואה

היחס בינו של תפיסה פשטנית מדי של המשפט ומשקפת תשובתה הראשונה של ארנדט 
פיתוח תפיסה בצמיחת תחו� המחקר של הזיכרו הקולקטיבי עזרה . לבי המחקר ההיסטורי
אשר , אול� ספרות זו. הגומלי בי התחומי��הרואה את יחסי, מורכבת של המשפט

_____________________________________  

 �‡ˆÌÊÈראו בועז נוימ� הפונקציונליסטית מול הגישה  לאגישה האינטנציונליסטית ההסבר על ל  118
שתי הגישות בוחנות בעיקר� א� בבסיס המדיניות ). 2007 ,האוניברסיטה המשודרת (39–37

יוצא פועל הייתה היא שמא הגרמנית הנאצית לגבי השאלה היהודית מונחת כוונה או 
 ,"אינטנציונליסטית"פי התפיסה המכונה �על. וני� במערכתהדינמיקה בי� גורמי� רבי� ומג!מ

לעומת  ,"פונקציונליסטית"פי המגמה ה�על. כוונת מכוו�מועל יוצא פהייתה ההקצנה הנאצית 
יתה פועל יוצא יההקצנה הו ,להצביע על גור� דומיננטי אחד מאחורי הקלעי�אפשר �אי, זאת

‚¯Èˆ‡�‰ ‰È�Ó˙ שאול פרידלנדר ג� ראו  .דינמיקה בי� כוחות רבי� ושוני� במערכתמ
ÌÈ„Â‰È‰Â :˙ÂÙÈ„¯‰ ˙Â�˘ ,1933–1939 13–19) 1997, היהדורה שנימ(.  

 ו שלד מציגי� עמדה ביקורתית לגבי יכולתרוס וננסי ו!מיקל ימ, הנרי רוסוההיסטוריוני�   119
; 23ש "לעיל ה, Marrus ;85ש "לעיל ה ,ROUSSOראו . המשפט לשמש ג� ככותב היסטוריה

NANCY WOOD, VECTORS OF MEMORY: LEGACIES OF TRAUMA IN POSTWAR EUROPE 
�רק עוזיאל מצביעי� על יחסיומגלס דלורנס , כגו� ליאורה בילסקיכותבי� , �לעומת .(1999)

ראו . תרומת המשפט להבנת ההיסטוריההגומלי� החשובי� בי� המשפט להיסטוריה ועל 
BILSKY ,16–1' בעמ, 7ש "לעיל ה ;LAWRENCE DOUGLAS, THE MEMORY OF JUDGMENT: 

MAKING LAW AND HISTORY IN THE TRIALS OF THE HOLOCAUST 1–7 (2001); MARK OSIEL, 
MASS ATROCITY, COLLECTIVE MEMORY, AND THE LAW (1997).  
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נדרשת להתייחס לסכנת , מדגישה את התפקיד הדידקטי והסימבולי של המשפט
  .עליה עמדה ארנדט בספרהשזציה ליטיהפו

הפע� ,  מנסחת ארנדט תשובה אחרת לשאלה שהצגנו"אמת ופוליטיקה"במאמר 
בעזרת  (טאבובאופ ספציפי היא מצביעה על הדר� שבה יצירת ה. מבט פוליטית�מנקודת
  :לדבריה.  תרבות הדיו הפוליטי בדמוקרטיה שלפוגעת ביסודות) המשפט

Factual truth... is always related to other people: it concerns events and 

circumstances in which many are involved; it is established by witnesses 

and depends on testimony; it exists only to the extent that it is spoken 

about... It is political by nature... Facts inform opinions, and opinions, 

inspired by different interests and passions, can differ widely and still be 

legitimate as long as they respect factual truth. Freedom of opinion is a 

farce unless factual information is guaranteed and the facts themselves are 

not in dispute. In other words, factual truth informs political thought just 

as rational truth informs philosophical speculation.120 

בפועל מאחר ש. ואת הדיו בהבאופ גלוי ציבור ל מונע את מסירת העובדות טאבוה
פגיעה משו� בכ� נדמה שלא תהיה , הציבור יודע את העובדות ומסכי� לשתוק לגביה

, "עובדות היסטוריות"זוהי תפיסה מוטעית של , אול� לטענתה של ארנדט. בדיו הפוליטי
ארנדט מציעה במקו� זאת לחשוב על האמת . כמו אב או ע�,  לחפצי� בעול�המדמה אות

אמיתות היסטוריות קשורות לסיטואציות שמערבות . אישי�הביהעובדתית בהקשר הפוליטי 
ומתקיימות רק עד כמה שמדברי� עליה,  נקבעות בעזרת עדויות ה;אנשי� רבי�.121 

את , ובכ� מונע למעשה את היסוד המכונ של הדיו הפוליטי,  מונע את הדיבורטאבוה
, ללא אותו עוג עובדתי. העוג העובדתי שלגביו נית לפתח פרשנויות ולאמ� עמדות שונות

_____________________________________  

120  Arendt ,238' בעמ, 105ש "לעיל ה.  
הפיתוי הרב לגבי  של האמת העובדתית וה ארנדט מרחיבה לגבי שבריריות.243' בעמ, ש�  121

 factual truth is no more self-evident than...“ :שטמו� בכ� לשנות� ולעצב� לפי צור� השעה
opinion, and this may be among the reasons that opinion-holders find it relatively easy 
to discredit factual truth as just another opinion. Factual evidence, moreover, is 
established through testimony by eyewitnesses – notoriously unreliable – and by 
records, documents, and monuments, all of which can be suspected as forgeries. In the 
event of a dispute, only other witnesses but no third and higher instance can be invoked, 
and settlement is usually arrived at by way of a majority... a wholly unsatisfactory 
procedure, since there is nothing to prevent a majority of witnesses from being false 
witnesses. On the contrary, under certain circumstances the feeling of belonging to a 

majority may even encourage false testimony”.  
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לשכתוב נעשית חשופה  , כלומר– 122"פוטנציאל"האמת ההיסטורית חוזרת למצב של 
כפי , אכ. ויכוח הפוליטי מאבד את מוסרותיוו ובכ� ה–שינוי לפי האינטרס הפוליטי לו

 ניתק את הדיו הפוליטי הישראלי ט ביחס ליודנרטאבואותו מבנה של , שנרצה לטעו
חרר את שוכ� , טומת ע� האויב מ האמת ההיסטורית לגבי היודנר�בנושא המשא

 בשיח טהיודנר. לכל מניפולציה לפי צור� השעהו לשימוש פוליטי אינטרסנטי "דימוי"ה
הפכה למסמנת נ טתופעת היודנר, לשו אחר .הפ� למסמ ללא מסומנהפוליטי הישראלי 

�היסטורי של כובש נאצי המפעיל מההקשר הבמנותק , מוביל לאסוהפעולה מסוכ �שיתו
בהלי� ההשמדה של , עוט יהודי חסר הגנהתפקידי� מקרב מי�בדרכי מרמה והסתרה בעלי

  .קהילת�
הפעולה �היסטוריזציה של סוגיית שיתו��משפט אייכמ תר� בדר� נוספת לדה

מי ( של קסטנר תומ�שאבמשפט קסטנר נוצר הקישור הבעייתי בי המ, כזכור. טי�והיודנר
מנדט ישוב ע� הי של מנהיגי התומ�שאע� הנאצי� לבי המ) טשהוצג כמייצג היודנר

יתה להימנע מהעלאת נושא קסטנר בזמ יויכוח הפוליטי הודר� אחת להימנע מ ה. הבריטי
נעלמת אינה הפעולה ע� הנאצי� � משת�ו שלאול� ראוי לציי כי דמות. משפט אייכמ

אמי ' המופתי של ירושלי� חאג, היא מוצמדת אל מנהיג הפלסטיני�. כליל ממשפט אייכמ
 בכ� למעשה 123.הפעולה האמיתי ע� הנאצי��ט אייכמ כמשת�המוצג במשפ, חוסיני�אל

לוגיה הפוליטית הפשטנית בי האנבמקו� לדחות את . נסגר מעגל שהתחיל במשפט קסטנר
�לאבעייתית לוגיה פוליטית חדשה ואנמשפט אייכמ מספק , ובי אז לעכשיו, ש� לכא

יהודי� נכנסי� למשבצת ואילו ה, במשוואה החדשה הפלסטיני� מזוהי� ע� הנאצי�. פחות
 ההנחה המובלעת "שתי הדרכי�" במהל� הדיו בפולמוס ,כפי שראינו. "הקורב הטהור"

. ל היהודי� כמיעוט נרד�ש של המשכיות התפיסה העצמית יתההמשותפת למבקרי� הי
ויכוח ו שנמצא מעבר ל"קורב הטהורה" ליצירת דימוי , מצד אחד,משפט אייכמ תר�

 ע� הפעולה�לקישור בי הפלסטיני� לבי דמותו המגונה של משת�, צד אחרומ, פוליטי
 הפעולה�מהל� כפול זה הרחיק את האפשרות לדיו פוליטי בשאלת שיתו�. הנאצי�

  .על עובדות היסטוריותשיתבסס 
בה המשוואה שמקודמת במשפט שדר�  הלאפלאוט מספק לנו הצצה /משפט גורדו

משווה פלאוט , כפי שראינו. ישראלית עד ימינואייכמ ממשיכה להתקיי� בפוליטיקה ה
את השמאל ואת שווה הוא מומתו� כ� , צגרופזניעראפת וחמאס לנאצי� ולאיאת במאמרו 

, משוואה זו.  מודרניטלמעי יודנר,  ע� הנהגת הפלסטיני�תומ�שאהדוגלי� במ, ניב גורדו
 מעקרו הידיעה כחלק, ËÂ‡ÏÙבעניי תקבלה כאמת היסטורית נטולת עוררי האשר 

 שני משפטי השואה מכונני � שללוגיות שנוצרו בחסותבאננתמכת למעשה , השיפוטית
  .אייכממשפט קסטנר ומשפט  –הזיכרו בישראל 

_____________________________________  

  .257' בעמ, ש�  122
 ÔÓÎÈÈ‡ ÛÏÂ„‡ „‚� Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 98–101חנה יבלונקה ; 21' בעמ, 68ש "לעיל ה, ארנדט  123

)2001.(  
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  ? גומלי��מרחבי� נפרדי� או קשרי :דבר�סו� . ג
  פוליטיקה ומשפט, בי� אקדמיה

 של מהמהו מקו  חוזרת ארנדט אל השאלה"אמת ופוליטיקה"לקראת סיו� מאמרה על 
 ;עהארנדט סברה כי האמת אינה היפוכה של הד.  בתו� השיח הפוליטי"אמת העובדתיתה"

. חייב להיות מבוסס על עובדות, כדי שיהיה בעל משמעות,  חופש ביטוי, לדעתה– פ�לה
,  גיסאמאיד�.  ולכ אי סתירה הכרחית ביניה�,עותודהאמת היא הבסיס לגיבוש עמדות 

הבנוי על החלפת דעות באופ ,  של השיח הפוליטיול סתירה בי מהותארנדט מצביעה ע
משתיק אשר , אשר יש לה בסיס כופה ומצווה, לבי מהותה של האמת, שוויוני וחופשי

.  לפוליטיקה"אמת"נדמה שקיימת סתירה או מתח בי , מבחינה זו. ויכוח או מייתר אותו
א� מהווה את אלא , ה לשיח הפוליטי לא רק אינה מפריע,לדעת ארנדט, אול� סתירה זו

 אשר – "מרחבי� מוגני�" מעי – פוליטיקה החפצה חיי� חייבת ליצור מוסדות. ונשמת אפ
 של נהסיונקונפליקט ע� במתח מתמיד ובואשר עומדי� ,  לאמת העובדתיתבי�מחוי

המשפט ומוסדות להשכלה � ה� ביתהמוסדות אל. עהלד "אמת"הפוליטיקה להפו� כל 
הגיע , לפחות במשטרי� של דמוקרטיה חוקתית, אכ.  ובמיוחד מדעי הרוח והחברה,גבוהה

 צורכי בי  ל"אמת"ההמרחב הפוליטי להכרה שאפילו במקרה של קונפליקט בי
לפוליטיקה עצמה יש צור� לשמור על קיומ� של אנשי� ומוסדות שעליה� לא , הפוליטיקה

שמר את האוטונומיה של המשפט מ  תפיסתה של ארנדט לגבי הצור� ל124.יהיה לה כוח
�המחקר המאוחר יותר חוש� את קשרי. סיתקלהפוליטיקה משקפת תפיסה ליברלית 

הוא קורא  – פ�לה ; ואינו דורש יצירת חללי� נפרדי�,הגומלי בי המשפט לפוליטיקה
יצירת הבחנות בי סוגי פוליטיקה להבנה מעמיקה יותר של אזורי ההשפעה ההדדית ול

 שיקולי� � של מוקד הסכנה אינו בעצ� הכנסת125.לגיטימיי� למשפט�ולא� לגיטימיי
ממשי� אשר , ליברלי המקובל על שופטי� רבי�האלא דווקא בשיח , פוליטיי� למשפט

  126. המשפט בעיצוב הזיכרו ובהשפעה על השיח הפוליטיו שללהכחיש את תפקיד
הפרשה . שפטיהפוליטי והמ, האקדמי: מערבת את שלושת המרחבי�פלאוט פרשת 

רסו� ביקורת ספרי� של ניב פ בעקבות היתרבי , ויכוח בי שני אנשי אקדמיהוהחלה כ
 בה ראה פלאוט ש, ˙Â˘‰ ˙ÈÈ˘Ú‡‰ על ספרו של נורמ פינקלשטיי ‰‡¯ıגורדו בעיתו

בתגובה פרס� . "שואה�מכחיש"כו ייד�נתפס עלר שא, תמיכה בעמדותיו של פינקלשטיי
 Haaretz Promotes Jews for בש� OpinioNet מאמר באתר, 25.2.2001בתארי� , פלאוט

_____________________________________  

124  Arendt ,261' בעמ, 105ש "לעיל ה.  
הכתיבה , ראווה�משפטבי� צדק ל�בעוד חנה ארנדט נשענת על גישה דיכוטומית בי� משפט  125

ומנסה לאתר ולחזק , מדברת על אוטונומיה יחסית, של אפשרויותקשת העכשווית פורשת 
  .16–1 'בעמ, 7ש "הלעיל  ,BILSKYאו ר. גורמי� מאזני� בי� השדות

 לפרשנות מחודשת של ה�קבותיבע וקראה , נירנברגימי שחשפה סכנה זו כבר ביחס למשפט  126
 : ראו.רודית שקל'היא הפילוסופית הפוליטית ג, הלגליז�, היסוד של הליברליז� המשפטי�אב�

JUDITH SHKLAR, LEGALISM (1964).  
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Hitler ,�במקו� לפרס� ביקורת ספרי� . את הרקורד האקדמי של גורדו, היתרבי , ובו תק
השתמש פלאוט באותה רשימת ביקורת כדי להעלות ספק לגבי היכולות האקדמיות , נוגדת

 מ המישור האקדמי אל המישור פלאוט העביר את הדיו,  במילי� אחרות127.של גורדו
עותיו מד וטע כי אי לקרוא את דעותיו האקדמיות של גורדו על הספר בנפרד ,הפוליטי

רב ג� להיכנס אל יא� ס, לא נשאר במישור האקדמי, מצידו, גורדו. וממעשיו הפוליטיי�
שו  בהגי,המשפט�חליט להעביר את הדיו אל ביתהבמקו� זאת הוא . ויכוח הפוליטיוה

  .גנאי מתחו� השואה�קשי� ובכינוייתביעת דיבה נגד פלאוט על השימוש נגדו בביטויי� 
השיח הפוליטי , הדיו האקדמי –כיצד שלושת המרחבי� הנפרדי� ,  א� כ,אנו רואי�

 לברר את האמת :על משפט הדיבה מוטל נטל משולש.  קורסי� זה אל זה–והדיו המשפטי 
ולברר את האמת ,  את הזיכרו הקולקטיבי של השואהלשמר, טההיסטורית על היודנר

בחלקו הראשו של המאמר ). לגבי עילות הדיבה השונות(הרע �י לשויהמשפטית בענ
ראינו כיצד כללי הדיו המשפטי חותרי� תחת האפשרות להציג את האמת ההיסטורית לגבי 

כרו זמעצב את בה הדיו המשפטי שבחלקו השני של המאמר הצגנו את הדר� . טהיודנר
 לגבי טאבומשפיע על השיח הפוליטי בישראל ומשמר את הוכ�  ,השואה הקולקטיבי

 טכרו היודנרזהמשפט להכיר בתרומתו לעיצוב �ביתשל ת כל זה נעשה ללא נכונ$. טהיודנר
המשפט מקבל בסופו של יו� את �בית. ובהשפעה של פסיקתו על השיח הפוליטי בנושא

  ."טיודנר" ביחס לשימוש בכינוי דותביעת הדיבה של גור
 בצרפתשנערכו  �ההיסטוריו הצרפתי הנרי רוסו נדרש לבעיה דומה בדיונו במשפטי

, לדבריו). פופ, ברבי, היי+ט$ (ע� הנאצי�פעולה שוני� �משתפינגד  החל בשנות השמוני�
שוני�  נובעת בדיוק מכ� שה� נושאי� בנטל של שדות שיח התיות בקיו� משפטי� אליהבעי
 המשפט עניינו בירור אשמה וחפות של היחיד :לה� מטרות ופונקציות מתנגשותשיש 

 הזיכרו הקולקטיבי עניינו עיצוב זיכרו כדר� לבניית הקהילה ;בהתא� לכללי הדיו ההוג
כל אחד משדות . ההיסטוריה עניינה בירור העובדות ההיסטוריות ופרשנותואילו  ;לעתיד

את תפקיד , זמנית את תפקיד השופט�כאשר המשפט אמור למלא בו. ר מוש� לכיוו אחהאל
 רוסו אינו מתנגד לעצ� 128.הוא צפוי להיכשל, משמר הזיכרואת תפקידו של ההיסטוריו ו

�מוטל על ביתש אלא לציפיות החברתיות ולתפקיד המשולש ,משפטי השואהשל � מקיו

משפט קסטנר וה ביחס למשפט ביחס לה ראינו כי דילמות דומות עלו בישראל . המשפט
רוח והזהירו מפני העירוב המסוכ והשפעתו על השיח �בשני המקרי� קמו אנשיכי ו, אייכמ

היו שבעוד שבעבר עסקו המשפטי� בבירור האשמה הפלילית של יחידי� , אול�. הפוליטי
") סדר שנימ"משפטי שואה (� ימשפטי הדיבה העכשווי, רועי השואהיקשורי� ישירות לא

המשפט הישראלי בהקשר של חופש הביטוי של אזרחי �מעלי� מחדש את הדילמה בפני בית
 שנוצר סביב טאבועוד טענו כי בהקשר הישראלי אחד הקשיי� המרכזיי� הוא ה. ישראל

_____________________________________  

 .הדי�� לפסק59–58' פס, 4ש "לעיל ה, ËÂ‡ÏÙעניי�   127
128  ROUSSO ,57' בעמ, 85ש "לעיל ה.  
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 שנוצר בחסות המשפט ואשר נעשה בו שימוש פוליטי בשני� האחרונות טאבו – טהיודנר
ומת ע� � הדוגלי� במשאהמנת להוקיע את אל�ידי אנשי� בציבוריות הישראלית על�על
  .פלסטיני�ה

 הוא רואה בעצ� . המשפט מאמ� בסופו של דבר גישה של התערבות� ביתËÂ‡ÏÙבעניי
לגביה לא מתקיימות הגנות שהרע �הוצאת לשומשו�  לניב גורדו "טיודנר"הדבקת הכינוי 

 הביטוי הפוליטי של המשפט מנסה להגביל את תחו� חופש�בית, במילי� אחרות. החוק
המשפט , לכאורה. סמלי� מתחו� השואהביחידי� כ� שלא יכלול שימוש לרעה בכינויי� ו
אשר ממהר ליצור , שיח הפוליטי בישראלבפועל בכ� לתיקו אותה הטיה מבנית שזיהינו 

דיוננו עד כה מאבל . מציאות הישראלית העכשוויתבי הלוגיות פשטניות בי השואה לאנ
שכ היא חוסמת את , טאבולחזק את ה, למרבה האירוניה, דווקא גישה זו עלולהכי ראינו 

כל עוד הוא נעשה תו� השוואה לפוליטיקה  (טויכוח הציבורי בנושא היודנרוה
  129).עכשוויתה

ונו לכתחילה למשפטי� העוסקי� באחריות $א� ש-, דבריו של ההיסטוריו הנרי רוסו
 המוטעה –דינו �אור חדש על פסקזורי� , אהבמהל� השושנעשו ישירה בגי מעשי� 

להסתפק ולומר כי לכאורה נית . המשפט המחוזי בנצרת� של בית–היסטורית מבחינה 
אלא שעיו מעמיק יותר מגלה כי , המשפט בדיונו ההיסטורי�שגגה נפלה מלפני בית

, דוהרע שעסקה בפרסומיו של פלאוט על דעותיו הפוליטיות של גור�במסגרת תביעת לשו
.  במידה רבה מראשצפויבאורח כשלונו ידי נאל� הטקסט המשפטי לשאת בנטל שהביא ל

 לעסוק לא רק בהמחוי,  הנדרש במסגרת משפט דיבה�נטל זה נעו� בעירוב התחומי
הגלומה מידת הפגיעה י בלגמתו� הצור� להכריע .  אלא א� בזכרונה הקולקטיבי,בהיסטוריה

ובשל אימו� הגישה הקובעת כי , התנהגות עכשווית ביבהשוואה בי מאורע היסטורי ל
המשפט משמש � אשר בית,במבח הקהילה" אובייקטיבית"בח ישאלת הפגיעה צריכה לה

משפט הדיבה , במוב זה. טהמשפט חוזר אל הזיכרו הקולקטיבי של היודנר�בית, נציג<
פעיל של נושא  המשפט מקבל תפקיד ,כלומר, "מחוז של זיכרו"להמשפט �הופ� את בית

המשפט אשר � טעותו ההיסטורית של ביתאתה. של מי שמשעתק אותו ומותירו חי, כרויז

_____________________________________  

 אשר ,השופטת רי� נדא�, ‚ÔÂ„¯Âבעניי� משפט השלו� �אול� ראו את עמדתה של שופטת בית  129
עדי� אנו לפעמי� לתופעה שכל מי  ":ו� בשואה בקשר לדיטאבומציינת במפורש את סכנת ה

, א� זו מבחינה אנושית, מכל בחינה שהיא, לבדוק את אירועי השואה או מימדיה" מעיז"ש
הופ� ישר להיות מושא התקפה והאשמה כאנטישמי , מדעית פוליטית וכדומה, היסטורית

ד יותר מתחזקת עת התופעה עו .הראוי לתואר יודנראט או יהודי למע� היטלר, ומכחיש שואה
מוצגי� נתוני� עובדתיי� או דעות ותיאוריות אודות השואה השוני� מהנתוני� שפורסמו 

ואינה מוצדקת , תופעה זו אינה מובנת .קונסנזוס הידועהאודות השואה עד כה ואשר סוטי� מ
לא נית� ולא ראוי להפו� את נושא השואה ... ונוגדת את עקרונות הדמוקרטיה, לטעמי

אלא , ולנתח אותו, ללמוד אותו ואודותיו, לחשוב מעברו, לנושא שאסור לדבר עליו, "טאבו"ל
 24' פס, 3ש "לעיל ה, ‚ÔÂ„¯Âעניי� " (כפי שהנתבע למעשה טוע�" מותר"בתחו� הקונסנזוס וה

  ).הדי��לפסק
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 צודקת לא במוב זה –" צודקת" הכרעתו טזכרונו הקולקטיבי של היודנרבבכל הנוגע , אתה
 אלא צודקת במוב זה שהכרעתו ,שזיכרו היסטורי זה משק� נאמנה את מהותה של התופעה

המשפט המחוזי �הכרעתו של בית.  אכ משקפת את הזיכרו הקולקטיביהמשפט�של בית
 –בפתח המאמר  וילינג שצוטטפר כדבריו של טוביה – "משפט קל"בנצרת משקפת חריצת 

א� הכרעתו אינה יכולה להיות מוכתרת , נתפסת�בנוגע לתופעה מורכבת ובמידה רבה בלתי
ע� . שפטיי� המקובלי� במשפט דיבהמדדי� המ הלעעונה היא כיוו שמ ,"שגויה"בכינוי 

 ו שלתפקידמתו� הבנת ובמיוחד , מיות של הזיכרו הקולקטיביהדינדווקא מתו� הבנת , זאת
 "משכיח"כרו קולקטיבי יהמשפט נכשל דווקא בכ� ששימר ז�בית, המשפט בעיצובו�בית

  .ועל מורכבותה" האמת ההיסטורית " ובכ� ויתר על,טיודנרביחס ל
הא� ? שאינה כורכת בחובה כשל מסוג זהחלופית ות על הדעת הכרעה הא� נית להעל

לפסוק , "טיודנר"כיר את מורכבותה של התופעה הקרויה הלו אי, רשאי המשפט�היה בית
� אינה מהווה הוצאת לשוטת אד� לאיש יודנראיכול לקבוע כי השווהיה הא� ? באופ אחר

רו קולקטיבי אינו נות מענה פשוט כיז ואמת משפטית, אמת היסטוריתשל המשולש ? הרע
 ו שליביִכְרשכ הצור� לשמור על מי ִמ, תיאורטית כזוחלופית די �וקל לקיומה של הכרעת

האמת "העדפת מורכבותה של . עיוותו של רכיב אחרידי להביא לעלול אותו שילוש 
ה הרכיב יהא ז ,מחייבת לכאורה פגיעה ברכיב אחר, ככל שיש קיו� למושג זה, "ההיסטורית

המשפט אמור לשמש �ביתר שא, כרו הקולקטיבייהזאו הרכיב של האמת המשפטית של 
  .לכוד יהיה הלי� מסוג זהשבתוכו לעול� מעי מלכוד טמו בכ� .  ולא מעצבו,נציגו

הבנת ב,  למשפטסיתתרו נעו� בהשתחררות מ הגישה הליברלית הקללפהמפתח 
, כפי שהראינו. קבלת אחריות ביחס לכ�בו והמשפט ביחס לזיכר�תפקידו הכפול של בית

ידי �המאותרת על" עובדה"מהווה הוא ,  מחד גיסא:באפיו כפולניח כרו קולקטיבי יז
 ,קרי,  לשעתוקולביוקיימת בעול� החברתי מ" עובדה"בהשימוש בו כ,  מאיד� גיסא;חוקריו

�ידי בית�ייצוגו על, הבמוב ז. פוליטית כאמת נטולת עורריה� החברתיתרהקבעותו בסֵפלהי

 אלא ,המשפט כעובדה קיימת בעול� התופעות החברתי אינו מהווה א� אזכור נתו עובדתי
 שכ לעול� אינ� יכול לשמש נושא ,המשפט�יטרלי של ביתהנמשו� סטייה מתפקידו בו יש 

 – המשפט באופ דיכוטומי�הנתונה לבית" בחירה"הצגת ה. מעצבוג�  לשמש יבלמכרו יז
 "בגידה"לבי , שהשכיח והשטיח תופעה היסטורית, כרו קולקטיבייימורו של זבי ש

 – כמשק� רשמי של תודעה חברתית ולא כמעצבה, המשפט�יטרלי של ביתהנבתפקידו 
הבנה מורכבת יותר של היחס בי משפט פיתוח  בכהה זו כרוי מראיותהשתחרר. הינה מטעה
הבנת האפיו הדואלי של . ת משפטי השואהכותבי� ליברלי� בעקבועשו כפי ש, ופוליטיקה

, המשפט בכוחו המעצב�א� יכיר בית": משחרר"כרו הקולקטיבי עשויה לשמש גור� יהז
ראש , מחייבת, להבנתנו, דר� זו. בה יעצבשהוא יוכל א� להכיר בכוחו לבחור את הדר� 

שיפוט כ  ו,ע� מורכבות של תופעות היסטוריותוהיכרות ע� המרחב ההיסטורי , וראשית
�  ."מבוכה" שהוא תמיד תוצר של ,אמי


