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'העדים מאשימים ודורשים' :סקירה ראשונית על
יהודים שנחשדו בישראל בשיתוף פעולה עם הנאצים
ושלא הועמדו לדין
בשער המאמר:
קטעי עיתונות בני
התקופה הנדונה
המסקרים את
מעצרי הנאשמים
וחקירותיהם

היה זה אירוע פוליטי שגרתי :אספה של המפלגה הקומוניסטית ב־ 15ביולי  1950במחנה ישראל ,אחת
המעברות הגדולות בארץ ,אשר שכנה מצפון ללוד .קבוצת שוטרים באה למקום ,ובדיעבד — טוב
שהייתה שם ,כפי שדיווח מי שעמד בראשה ,המפקח ג' מאירי:
בגמר הנאום הכיר מר אשר ליברמן יהודי בן  40הגר במחנה ישראל צריף מס'  121את מר י"ה יהודי בן 46
הגר במחנה ישראל צריף מס'  143כאיש שהיה חבר ביודן ראט [ביודנרט] בעיר שדליץ שבפולניה  1בזמן כיבוש
הנצים [הנאצים] ולפי דברי ליברמן הנ"ל אשם בהריגת יהודים בעיר הנ"ל.
השמועה התפשטה חיש מהר במחנה ואלפי דיירי המחנה סיבבו את דירתו של ה' ונשמעו דרישות מבין
הקהל שיש לעשות משפט לינץ במקום.
פניתי לקהל בהסבר בעברית ויידיש שכאן ארץ דמוקרטית ולא משטר פרטיזני ולכן עליהם לסמוך על
חקירת המשטרה ועליהם לחכות לדין צדק.
בקושי עלה בידי להוציא את מר ה' ובני משפחתו מדירתו ולהכניסו לתוך האוטו של המשטרה ולהעבירו
לתחנת המשטרה בפ"ת .על דירתו הועמד משמר של שומרי המחנה.
בדרך לתחנה סיפר לי מר ה' שהוא אמנם היה ביודן ראט אבל זה היה תפקיד שהוטל עליו ע"י הנאצים
אבל אף פעם לא בגד בעמו ועל זה הוא מוכן להביא עדים.
המתלונן מר ליברמן סיפר לי שהוא בעצמו לא היה בשדליץ בזמן כיבוש הנצי [הנאצי] אלא הוא ברח
לרוסיה אבל בחוזרו בחזרה סיפרו לו אנשים שנִ צלו על התנהגותו של מר ה' והוא מוכן להמציא עדי ראיה
למשטרה2 .

ליברמן עצמו סיפר על האירוע בעדות שמסר חודשיים מאוחר יותר:
בתאריך  ,15.7.50זה היה שבת אחרי הצהרים ,התקיימה אסיפה של קומוניסטים במחנה ישראל ,גם אני
הייתי נוכח .פתאום ראיתי י"ה נואם .כשרק התחיל לדבר נגשתי אליו ואמרתי לו באידיש' :גם אתה מדבר
נגד היהודים ,שהיתה [שהיית] שולח [מילים לא ברורות] והיתה ביודנרט' .קמה מהומה והקהל רצה להרביץ
לו מכות .בדיוק הופיעה המשטרה — אחד קצין שמן שחור ,ו־ 2שוטרים .ה' כבר הספיק לברוח אליו הביתה
והקהל רדף אחריו .הקצין נכנס אתי אל ה' הביתה ,והוא הודה לפני הקצין שעבד ביודנרט בשדליץ .הקצין

כתיבת המאמר התאפשרה בזכות פעילותו הנמרצת של גנז המדינה ,ד"ר יעקב לזוביק ,להתרת העיון בתיקים שעליהם
הוא מבוסס; תודת המחבר נתונה לו מקרב לב .תודה גם לעו"ד מנחם אברהם על הליווי המשפטי ולאריאל לוין על
הסיוע במפתוח התיקים.
1
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עיר במחוז ורשה ,עם פרוץ המלחמה חיו בה  15,000יהודים .מיד לאחר הכיבוש בספטמבר  1939ובחודשים הבאים
בזזו הגרמנים רכוש יהודי בעיר ,התעללו ביהודים בעיר וחטפו יהודים לעבודות כפייה .באוגוסט  1941הוקמו בעיר שני
גטאות ובהם  12,000תושבים .הגדול שבהם ,שחיו בו  10,000יהודים ,חוסל באוגוסט  ,1942והקטן — בספטמבר‑נובמבר
באותה שנה; רוב יהודי העיר נרצחו בטרבלינקה ,ורק כמה עשרות שרדו.
מאירי אל מפקד תחנת פתח תקווה 15 ,ביולי  ,1950אה"מ ,מפ/ח.104/57/
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נִ גש לחלונות והוריד את הוילונות שעליהם היה מצויר צלב הקרס 3 .הקצין ִּבקש אחר כך ממני שאבקש מהקהל
שיתפזר .אחר כך לקח הקצין את ה' יחד עם המשפחה והוציא אותם מהמחנה4 .

תיאור זה מופיע בתיק החקירה בעניינו של י"ה ,השמור בארכיון המדינה ,לצד כשישים וחמישה תיקים
דומים .המשותף להם :כולם עוסקים בחקירות נגד יהודים שנחשדו בשיתוף פעולה עם הנאצים אך
לבסוף לא הועמדו לדין .קיומם של התיקים נחשף בידי חנה יבלונקה 5,אלא שבסמוך לפרסום מאמרה
בנושא החליטה משטרת ישראל לסגור את התיקים למשך שבעים שנה מאז נוצרו .רק לאחרונה ,לאחר
פעילות של כותב שורות אלו ,הותר לפרסם חמישים ושניים מתוכם6.
מטרתו של מאמר זה להציג לראשונה את אותם תיקים ,בבחינת מבוא למחקרים עתידיים ,ולהסיק
מספר מסקנות מן העיון בהם .בעמודים אלו נעשה שימוש נרחב בציטוטים מתוך המסמכים ,שכן
לדעתי לשונם עולה על כל פרפרזה שלהם .המאמר אינו עוסק בהיבטי חקר השואה המצויים בתיקים
אלו ,ואסתפק כאן בציון העובדה שבחלק מהם קיימות עדויות חשובות ואף ייחודיות ,במיוחד משום
שהן נמסרו שנים מעטות (חמש‑שש שנים בדרך כלל) לאחר סיומה של מלחמת העולם השנייה 7.כמו
כן אין המאמר עוסק בחקירות שהובילו להעמדתם של החשודים — כארבעים במספר — לדין אלא רק
במי שהתיקים נגדם נסגרו מנימוקים שונים8.

הרקע והאווירה הציבורית
בשנותיה הראשונות של ישראל הפכה המילה קאפו למה שמכונה שם גנרי ,כלומר שם המשמש
בהקשרים נרחבים בהרבה ממשמעותו המקורית ,והמקיף גם משמעויות דומות 9.מקורה של המילה
באיטלקית :עומד בראש .תחת שלטון הנאצים בגרמניה ובאירופה הכבושה קאפו היה כינוי לראש
יחידת עבודה במנגנון האסירים במחנות הריכוז וההשמדה ,אשר מונה לתפקידו בידי הסגל הגרמני.
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מובן שזוהי טענה מופרכת ,הן לגופה והן לנוכח העובדה שמאירי כלל לא הזכיר אותה בדיווחו.
עדותו של ליברמן 4 ,בספטמבר  ,1950אה"מ ,מפ/ח.104/57/
ח' יבלונקה' ,החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם :היבט נוסף לשאלת הישראלים ,הניצולים והשואה' ,קתדרה82 ,
(טבת תשנ"ז) ,עמ' .152‑135
הפרסום הותר בתנאי שלא ייחשפו שמות החשודים .בארכיון המדינה שמורים למעלה מעשרה תיקים נוספים ,אך הם
לא הותרו לפרסום מפני ששירות הביטחון הכללי — שהיה אחד ממקורות המידע שהביאו לפתיחת החקירות — היה
מעורב באותן חקירות.
למשל בתיק מפ/ח 124/57/מסרה החשודה עדות ארוכה מאוד ומלאת פרטים על מחנה פיטרסוולדאו; תיק מפ/ח107/57/
כולל עדויות שנמסרו כבר באוגוסט  1945על העיר טרנוב ועל דז'בניה ,מחנה משנה של אושוויץ; ובתיק מפ/ח84/57/
מצויה עדות של החשוד על שהתרחש ביוגוסלוויה.
על משפטיהם של מי שהואשמו בסיוע לנאצים ראו :א' לוין ,קאפו באלנבי :העמדת יהודים לדין בישראל באשמת סיוע
לנאצים ,ירושלים וגבעת חביבה תשע"ו .בספר מתוארים בפירוט כעשרים מן המשפטים הללו; כמעט כולם התקיימו
בראשית שנות החמישים ,והסתיימו במגוון פסקי דין — מזיכוי מוחלט ועד גזר דין מוות (שלא בוצע) .בדומה למסקנה
במאמר זה באשר למשטרה ולפרקליטות ,הגעתי שם למסקנה שבתי המשפט פעלו בצורה מקצועית ועניינית ,ולא
הושפעו מהרגשות העזים שוודאי היו כרוכים בניהול משפטים אלו.
מילים גנריות מוכרות בעיקר בתחום המסחרי .למשל השימוש בשם פלאפון לכל מכשיר טלפון סלולרי ובשם כספומט
לכל מכשיר ממוחשב לביצוע פעולות בנקאיות .דוגמאות נוספות ראו :ש' גבע ,אל האחות הלא ידועה :גיבורות השואה
בחברה הישראלית ,תל אביב  ,2010עמ' .249‑248
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תפקידו של הקאפו ,כמכשיר בידי האס־אס ,היה בעיקר לפקח על הגעת האסירים לעבודה ועל מילוי
מכסות העבודה .בתמורה קיבלו הקאפוס תנאי מאסר גרועים פחות משל האסירים האחרים :מיטה
משלהם ,קצת יותר מזון ,פטור מעבודה פיזית ועוד .ואולם בישראל בשנות החמישים כל מי שמילא
תפקיד כלשהו תחת השלטון הגרמני כונה קאפו ,ודומה שלא היה עלבון קשה יותר להטיח ביהודי
ישראלי באותה עת.
יש לומר כי גישה זו הייתה מעוותת ולא צודקת .הרוב המכריע של היהודים שמילאו תפקידים
שונים במצוות הנאצים כלל לא הועמדו לדין .אכן היו ביניהם מי שניצלו לרעה את מעמדם ואף ביצעו
פשעים ,אך רבים אחרים נהגו בצורה הוגנת ולעתים אף סיכנו את חייהם למען חבריהם .יש לזכור
זאת גם בעת קריאת העמודים הבאים ,המתמקדים במי שנחשדו בהתנהגות פושעת אך לא הואשמו
בכך בבית משפט .ועם זאת יש להביא בחשבון את האווירה הציבורית שבה התנהלו החקירות נגד מי
שנחשד בשיתוף פעולה עם הנאצים.
שאלת הקאפוס ,השוטרים וחברי היודנרטים הייתה חלק מסוגיה רחבה בהרבה :יחסה של החברה
הארץ־ישראלית והישראלית לניצולי השואה בשנים שמיד לאחר תום מלחמת העולם השנייה .נושא
זה כבר זכה לשורת מחקרים נרחבים 10,אך טרם נחקרה התייחסותה של מערכת אכיפת החוק —
משטרת ישראל ופרקליטות המדינה — אל היבטיה המשפטיים של השואה באותן שנים 11.התיקים
הנסקרים כאן מאפשרים בחינה ראשונה וראשונית של סוגיה זו ,ובתוך כך יצירת תשתית שתאפשר
בעתיד לכלול היבט זה בהיסטוריוגרפיה של היחס אל השואה בארץ ובמדינה.
עד תחילת שנות החמישים — בתקופה שבה התנהלו החקירות המתוארות בעמודים אלו — שלטו
בכיפה בחברה הארץ־ישראלית והישראלית מספר יסודות שהתערבבו זה בזה .התנועה הציונית
מראשיתה העלתה על נס את מה שתפסה כניגוד של התכונות הגלותיות — עבודת אדמה ,חלוציות
וסוציאליזם; ניצולי השואה היו בעיניה מייצגים מובהקים של הגולה ,ששלילתה הייתה הבסיס לקיומה
של התנועה .הקרבנות נראו כמי שהלכו ברובם המכריע כצאן לטבח ,בעוד היישוב הארץ־ישראלי
נלחם על קיומו עשרות שנים — ובדומה לו נאבקו תנועות הנוער הציוניות בכמה גטאות .נוספו על
הפלטה ,שהגיעה ברובה
כך רגשי אשם על קוצר היד מלסייע ליהודי אירופה בשעת אסונם .שארית ֵ
ארצה בעיצומה של מלחמת העצמאות ,נשפטה לפי מידת יכולתה לסייע במשימה הקיומית הבוערת:
הבטחת הישרדותם של היישוב והמדינה; ומאחר שמטבע הדברים יכולתם של הניצולים לתרום לכך
הייתה מוגבלת יחסית ,נגזרה מכאן הסתייגות מהם12.
 10ראו למשל :ח' יבלונקה ,מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן ,תל אביב וירושלים  ,2001עמ'  ;257 ,249‑247הנ"ל ,אחים
זרים :ניצולי השואה במדינת ישראל ,1952‑1948 ,ירושלים ובאר שבע תשנ"ד ,עמ'  ;70‑67 ,61‑59הנ"ל' ,עולי
אירופה ותודעת השואה' ,צ' צמרת וח' יבלונקה (עורכים) ,העשור הראשון :תש"ח‑תשי"ח (עידן ,)20 ,ירושלים תשנ"ח,
עמ'  ;56‑49ר' שטאובר ,הלקח לדור :שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים ,ירושלים ובאר שבע
תש"ס ,עמ' .33‑14
 11יוצא דופן היה כמובן משפט קסטנר ,אך הוא נערך לאחר התקופה שבה טופלו התיקים המתוארים במאמר זה .הקשרו
היה כידוע פוליטי בעליל — הרבה יותר מאשר משפטיהם של מי שהואשמו בסיוע לנאצים — ומשטרת ישראל לא
הייתה מעורבת בחקירה שקדמה לו.
 12יבלונקה ,אחים זרים (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .68‑67
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אווירה זו השפיעה גם על הניצולים עצמם .כאשר היישוב והמדינה העלו על נס את המעטים
שמרדו בגרמנים ,מי שלא עשו זאת — ואלו היו הרוב המכריע של יהודי אירופה — לא מצאו אוזן
קשבת לקורותיהם .במקרים רבים נשאלו 'כיצד נשארת בחיים?' ,שאלה שעלולה הייתה להתפרש
כהטחת אשמה :מי ששרד מן הסתם עשה משהו פסול ובזכותו לא נרצח .נוספו על כך הרצון הטבעי
שלא לחטט בפצעים שרק החלו להגליד ,ורצונם של רבים מן הניצולים לבנות חיים חדשים ,הרחק
לה של השואה .כך נוצרה מה שמכונה השתיקה הגדולה :הימנעותם של רבים משרידי
ככל האפשר ִמ ִ ּצ ּ
השואה מלספר על עברם13.
על רקע זה יש לבחון את תיקי החקירות הנסקרים בעמודים אלו .האם אנשי רשויות אכיפת
החוק — משטרת ישראל ופרקליטות המדינה — היו שותפים לתחושות שרווחו בציבוריות הישראלית
כלפי השואה וניצוליה ,או שמא טיפלו בחקירות בצורה מקצועית נטולת רגשות ופניות? האם
החוקרים והפרקליטים הצליחו להבין ,שש‑שבע שנים בלבד לאחר תום מלחמת העולם השנייה,
את הנסיבות חסרות התקדים של השואה ואת השלכותיהן המשפטיות ,או שמא היה זה מוקדם מדי?
אשר לניצולים ,האם השתיקה הגדולה יצרה מסך גם כאשר התבקשו להעיד בעניינם של חשודים
בשיתוף פעולה עם הנאצים ,או שאולי דווקא במבחן קשה זה הצליחו להישיר מבט אל מול הזוועות
שחוו? ואשר לחברה הישראלית בכללותה ,האם תיקים אלו מלמדים על גישתה לשואה באותה
תקופה?
באותן שנים נדמה היה לעתים שישראל מוצפת בפושעים יהודים שסייעו לנאצים לרצוח את
אחיהם ,והרושם הזה גבר במיוחד לאחר שהכנסת אישרה באוגוסט  1950את ה'חוק לעשיית דין
בנאצים ובעוזריהם ,תש"י‑ .'1950למשטרה הוגשו עשרות רבות של תלונות; בחינת התיקים שנותרו
בארכיון המדינה מלמדת כי המספר הסידורי הגבוה ביותר בקבוצה זו הוא  — 160מספר לא מבוטל
בהתחשב במספר תושבי המדינה באותה עת .החוקרים היו ערים לסכנה שתלונות נובעות מנקמנות,
כפי שאמר לאחר שנים מיכאל גלעד ,מחוקרי המשטרה שהופקדו על הטיפול בתלונות ולימים
מחוקריו של אדולף אייכמן:
מספיק שמישהו רב עם שכן כדי שהוא התחיל לצעוק 'בטח היית קאפו במחנה' .היו תלונות אמיתיות והיו
סתם תלונות ,של נקמה אישית ,דברים שגם המשטרה מצאה לנכון שלא היה בהם שום עניין .בעלי תפקידים
שגרמו עוול בדרך כלל לא עלו ארצה .הם פחדו שיכירו אותם והם יועמדו למשפט .מלבד זאת ,הגרמנים
עצמם דאגו [בזמן השואה] שמי שבאמת היו משתפי פעולה לא יישארו בחיים [כדי שלא יוכלו להעיד]14 .

כאמור המילה קאפו הפכה לאות קין ,וכל מי שמילא תפקיד זה או דומה לו עלול היה למצוא את
עצמו נחשד ,נעצר ומואשם ,גם אם לא עשה כל רע .באווירה הציבורית שתוארה לעיל — שהיהודים
הגלותיים נתפסו בה כמי שהלכו כצאן לטבח ,ושרק בודדים מתוכם התנגדו — מי שנתפס כמשתף
פעולה הוקע מיד אל עמוד הקלון .העובדה שלעתים גם הם היו קרבנות של המשטר הנאצי ,אשר הפך
אותם למכשיר אומלל וחסר אונים ,לא הוזכרה ודומה שכלל לא עלתה על הדעת .יתרה מזאת ,בעלי
 13יבלונקה ,עולי אירופה (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .52
 14גבע (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .250‑249
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שוטר בפתח בניין
המשטרה היהודית
בגטו ורשה
(כל התמונות במאמר
באדיבות מוזאון בית
לוחמי הגטאות ,ארכיון
התצלומים ,אלא אם
צויין אחרת)

תפקידים רבים — קאפוס ,שוטרים ,אנשי יודנרט — היו אנושיים ואמיצים ,גילו מנהיגות ותושייה,
סייעו לאחיהם ואף הצילו אותם ,אך סיפוריהם נשכחו אם בכלל סופרו.
האווירה הציבורית הושפעה במידה רבה ממי שהיו חברי המחתרות הלוחמות ,ניצלו ועלו ארצה.
כך למשל אמרה ִצ ְביה לובטקין ,ממנהיגות מרד גטו ורשה ,בהכללה גורפת ונחרצת:
ואם גם היו אנשים אשר בתום ליבם הלכו לעבוד ביודנרט ,הרי גם אלה מילאו מבחינה אובייקטיבית תפקיד
בוגדני כלפי העם היהודי [ ]...הגרמנים גזרו גזירות ואת המלאכה הבזויה של ביצוע מסרו ליהודים מהיודנרט
[ ]...וכך מילא כל יודנרט בלי יוצא מהכלל בכל עיר תפקיד בוגדני [ ]...היו אנשים שונים ביודנרט[ ,אבל] את
כולם ,בלי יוצא מהכלל ,נזכור כבוגדים15 .

הד ברור לדברים נשמע בדיון הכנסת ב־ 27במרס  1950לקראת חקיקת ה'חוק לעשיית דין בנאצים
ובעוזריהם ,תש"י‑ .'1950שר המשפטים פנחס רוזן אמר בצורה חד־משמעית:
יש להניח ,שנאצים פושעים שהתחייבו בעבירות שבהן דן החוק ,לא יעזו לבוא לישראל .אך החוק חל גם על
עושי דברם של הנאצים ,ולצערנו לא נוכל להיות בטוחים ,שכאלה לא יימצאו במחננו ,אם כי מספרם קטן
בוודאי .אך גם אם מספרם לא יעלה על מספר הצדיקים שלא נמצאו בסדום 16 ,יש זכות קיום לחוק זה ,ולו גם
לגבי פשעים מעטים בלבד.
החוק המוצע עשוי גם לתרום תרומה לטיהור האווירה בתוך שארית הפליטה שעלתה לארץ ישראל .כל
המכיר את בעיותיה ,יודע כמה כאובה אצלה השאלה של חשדים [חשדות] והאשמות הדדיות ,המקיפים עד
היום אנשים מבין משוחררי המחנות והגטאות שעלו ארצה .ולגבי חלק מהם ,אולי מפני שלא ניתנה להם
 15שטאובר (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .27גישה מנוגדת הציג חבר הכנסת זרח ורהפטיג ,מפעילי ההצלה המרכזיים בליטא
ומראשוני הפעילים ב'יד ושם' .ראו :שם ,עמ' .91‑90
 16אברהם ביקש מה' לסלוח לסדום גם אם יימצאו בה רק עשרה צדיקים .ראו :בראשית יח ,לב.
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הזדמנות להוכיח את נקיון נפשם וכפם בפני בית דין מוסמך ,בין אלה שהובאו
למשטרה — והמשטרה לא יכלה ,בהעדר חוק כחוק המוצע ,לפתוח נגדם בחקירה —
היו בוודאי גם כאלה המעוניינים בעצמם בחקירה כזאת .החוק בא כדי להעניש את
הפושעים; ובעקבותיו יוצדקו גם אלה שהם חפים מפשע' ,והיה מחננו טהור'17 .

יבלונקה ראתה את דבריו של רוזן בהקשר נרחב:
תפישה זו של אשמת הקורבן ,אם בהליכה הפסיבית למותו ואם בהיותו 'עוזרו' של
הרוצח ,הקלה הן על הניצולים והן על הישראלים להתמודד עם האמת הנוראה של
חוסר האונים היהודי המוחלט בתקופת השואה .מאחורי המושג 'אשמת הקורבן'
הסתתרה התפישה שלפיה כן היו אפשרויות להצלה ,גם אם חלקית; שלא הכל
היה בידי הגרמנים; שהיה איזשהו יסוד של בחירה; שהמכשול לאותה הצלה היה
שיקול הדעת המוטעה של המנהיגות היהודית .היה זה מיתוס שהיה בו צורך ציבורי
ומשותף ,והוא ֵהתיק לזמן־מה את האשמה מהאשמים האמיתיים לאשמים נוחים יותר
ובוודאי זמינים יותר .עובדה ברורה היא שכמה עשרות יהודים ניצולי שואה הועמדו
לדין בישראל ,על סמך החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,בשנות החמישים ואף
לא גרמני נאצי אחד18 .

הפסקה האחרונה בדבריו של רוזן מגלה טפח ומסתירה טפחיים .היא רק רומזת למניע מרכזי להגשת
ִּ
הצעת החוק :ריבוי הפניות למשטרה בתלונה שפלוני שיתף פעולה עם הנאצים בגטו ,ושאלמוני רדף
יהודי במחנה הריכוז .לא רק ניצולים התלוננו זה נגד זה; שירות הביטחון הכללי (שב"כ) קיבל ואסף
מידע רב על שיתוף פעולה של עולים עם הנאצים ,והעביר למשטרה את מה שהצטבר ברשותו19.
בדיון לפני הקריאה הראשונה ב'חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,תש"י‑ ,'1950התייחס ניצול
השואה חבר הכנסת אריה שפטל ממפא"י לסעיף  5של הצעת החוק ,שנקבע בו שחברות בארגון
עוין דינה עשר שנות מאסר .ארגון עוין הוגדר' :ארגון שהיה קיים בארץ עוינת ושמטרתו ,או אחת
ממטרותיו ,הייתה לבצע פעולות של שלטון עוין המכוונות נגד בני אדם נרדפים ,או לסייע בביצוע
פעולות כאלה' .שפטל הזכיר כי בית המשפט בנירנברג קבע שהאס־אס ,הגסטפו ומנהיגות המפלגה
הנאצית היו ארגונים עוינים ,והמשיך בשאלה רטורית:
אבל האם יכולים אנו להסתפק בזה? האם המשטרה הפולנית הכחולה [הפלילית] בימי הכיבוש או האיפטינגה
הליטאית 20 ,או הבולשת הלטבית בימי הכיבוש ,אינם ארגונים עוינים ,שעלינו להכריז עליהם כעוינים,
ושההשתייכות אליהם בלבד דיה להעמיד אדם לדין לפי חוק זה? ומה דינו של היודנרט והמשטרה בגטו? האם
אין להעמיד את חבריהם לפני בית דין של רהביליטציה [טיהור] ולהוכיח כי לא פעלו אוון? 21
17
18
19

20
21

דברי הכנסת הראשונה ,ד ,עמ' .1148
יבלונקה ,מדינת ישראל (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .258
בשנים עשר מתוך חמישים ושלושה התיקים ששימשו בסיס למאמר זה הייתה מעורבות של השב"כ — בעיקר בהעברת
המידע הראשוני למשטרה .בשני תיקים השירות גם גבה בעצמו עדויות ,ובארבעה תיקים עדכנה המשטרה את השב"כ
על תוצאות החקירה.
יחידות מתנדבים ליטאים שנטלו חלק פעיל ברצח יהודי המדינה.
דברי הכנסת הראשונה ,ד ,עמ' .1150

פנחס רוזן ,שר
המשפטים הראשון

(צילום :טדי בראונר ,לע"מ)
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קבוצה משוטרי
גטו לודז'

(צילום :מנדל גרוסמן)

דעתו של שפטל הייתה ברורה :מי שהשתייך ליודנרט או למשטרה היהודית יואשם בחברות בארגון
עברות במסגרת פעילותו .זוהי
עוין .נטל ההוכחה יועבר לכתפיו ,ויהיה עליו להוכיח שלא ביצע ֵ
תפיסה אופיינית לאותן שנים — ולשני עשורים לפחות לאחר מכן — כאשר כל אנשי היודנרטים וכל
השוטרים היהודים נחשבו למשתפי פעולה ,בלי להבחין בין העושים והמעשים ובלי להביא בחשבון
את הנסיבות והתוצאות.
חבר הכנסת יעקב גיל ממפלגת 'ציונים כלליים' החרה החזיק אחרי רוזן והשתמש בתיאוריו של
ק' צטניק (יחיאל דינור) על אושוויץ כדי לבסס את דבריו' :לצערנו ולבושתנו היו יהודים — אמנם
מועטים — שמתוך חולשה שימשו "קאפו" .ידוע התיאור בספר "סלמנדרה" על ה"קאפו" היהודי
באושוויינצ'ים ,תיאור מחריד ומכאיב .אחדים מה"קאפו" האלה הסתננו גם למדינת ישראל ,ויש
לחפשם ולהעמידם לדין' 22.בדבריו של גיל באו לידי ביטוי אותן תפיסות כוללניות ופשטניות ,אשר
התבססו במקרה זה לא על מחקר היסטורי אלא על מקור תיעודי־ספרותי.
דעה מאוזנת בהרבה הציג בדיון בחוק ב־ 1באוגוסט  ,1950לפני אישורו בקריאה שנייה ושלישית,
חבר הכנסת יוסף לם ממפא"י ,שהיה אסיר במחנה דכאו במשך כשנה (:)1939‑1938
אני עצמי הייתי אסור במחנה ,ואני יודע כמה פשעים ביצעו הממונים במחנות ,לא רק הנאצים ,אלא גם
עוזריהם ,שהיו בעצמם אסירים במחנות 23 .אבל אני יודע גם מקרים רבים ,שאנשים כאלה ,שהיו בעצמם
נרדפים ,עשו הכל כדי למנוע את ביצוע הפשעים .היו מקרים שונים שהקאפו צריך היה לעשות מעשה ,שלפי
 22שם ,עמ' .1154
 23לם דיבר על ממונים באופן כללי ולא על יהודים ,ובכך הוא דייק .קרוב לוודאי שבדכאו לא היו בעלי תפקידים יהודים
בתקופה שבה היה לם אסיר במחנה זה ,אלא רק בתקופה מאוחרת יותר ,כאשר חלק ניכר מהאסירים שם היו יהודים.
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דעתנו זה מעשה העוזר לנאצים ,כדי למנוע שכל האנשים שהיו תחת מרותו יסבלו חבלות חמורות ,העלולות
לגרום למותם.
אם בחדר שהכיל מאה אנשים נמצאו שני אנשים ,למשל ,שלא שמרו על הסדר — וזה קרה במקרים רבים —
הייתה סכנה שהממונה הנאצי ,בראותו שלא נשמר הסדר בארונו של פלוני או אלמוני ,יוציא את כל מאת
האנשים ויעמיד אותם יחפים במשך שעות רבות בחוץ ,בקור החורף שלמטה מ־ 17או  18מעלות [מתחת
לאפס] ,או שיעניש את הבלוק בעונשים חמורים אחרים ,וכל זה מפני ששניים מן האסירים לא שמרו על
הסדר .ואף אם כל יתר האסירים השתדלו לשמור על הסדר ,לא הועילו במקרה זה ,כי המפר ידע להפר את
הסדר מבלי שיגלוהו [חבריו] בעוד מועד .והנה ,בכגון זה לא הייתה [לקאפו] אפשרות אחרת אלא הטלת עונש
דיסציפלינארי [משמעתי] על מפר הסדר ,כדי למנוע סכנת מוות מכל הקבוצה .וזוהי רק דוגמא אחת מרבות.

שפטל לא יכול היה להתאפק .הוא היה מתושבי גטו וילנה ,הועבד בו בפרך ועסק בפעילות מחתרתית,
הוגלה למחנה ריכוז באסטוניה ,נכלא במחנה שטוטהוף ושרד עוד מחנות וצעדת מוות .עתה הייתה
בפיו קריאת ביניים קצרה וחדה' :מי הכריח את האנשים הללו לקבל על עצמם את התפקיד של
קאפו?' .לם השיב :היו מי שקיבלו את התפקיד לבקשת חבריהם האסירים ,היו מי שמילאו תפקיד
קדוש כקאפו או כמפקח בלוק — 'העובדה שאדם היה חבר ביודנרט ,אינה הופכת אותו אוטומטית
לפושע .יכול להיות שהוא פעל למנוע את ביצוע פשעי הנאצים ,יכול להיות שבני עירו ביקשו
שיתמנה לתפקיד' 24.אלא שעמדתו של לם הייתה נחלתם של בודדים בלבד ,וכפי שכבר צוין לעיל,
החברה הישראלית בכללותה התייחסה אל כל נושאי התפקידים כאל פושעים עד שיוכח ההפך.
'מקור מוסמך ביותר' דיווח לעיתונות בנובמבר  1950כי 'כמאה ועשרים איש החשודים בביצוע
פשעים חמורים נגד העם היהודי ונגד האנושות בתקופת המלחמה מתהלכים כיום במדינת ישראל'.
לפי אותו דיווח' ,בין החשודים רק שבעה או שמונה נוצרים ,ואילו כל האחרים הם יהודים 25.כמה
מהחשודים הם נוצרים שהתגיירו והם מעמידים פנים של יהודים נאמנים ומסורים ואף מחנכים את
ילדיהם בבתי ספר יהודיים וברוח היהדות' .אותו מספר הופיע גם בדיווח אחר ,ונאמר שם עוד כי
'חמישים אחוז מכלל התביעות ,שהוכנו על ידי היועץ המשפטי ושיוגשו בקרוב לבתי הדין ,הן חמורות
ביותר'26.

כיצד אותרו החשודים
משטרת ישראל לא נקטה פעולות יזומות לאיתור חשודים בשיתוף פעולה עם הנאצים ,אלא הגיבה
על מידע ועל תלונות שהגיעו אליה ,כפי שמשטרות פועלות בדרך כלל .ברוב המקרים זוהו החשודים
בדרך מקרה :באנייה שבה עלו ארצה ,במחנה העולים ,במקום מגוריהם ,אפילו ברחוב .בחלק מן
המקרים מדובר היה בטעויות ,ובחלק — בעלילות .אך דומה שהמגוון של דרכי האיתור מלמד אף
 24דברי הכנסת הראשונה ,ד ,עמ'  .2395‑2394במאי  1951התמנה לם לשופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,ודן בכמה
מכתבי האישום שהוגשו נגד יהודים על פי ה'חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,תש"י‑.'1950
 25כל ההדגשות בציטטות במאמר זה הן במקור.
 120' 26חשודים בבצוע פשעים נגד העם היהודי מתהלכים בישראל' ,חרות 24 ,בנובמבר  ,1950עמ'  120' ;2תיקים נגד
משתפי פעולה' ,מעריב 23 ,בנובמבר  ,1950עמ' .2
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הוא רבות על האווירה הציבורית ,על החשדנות וגם על נכונותה ההתחלתית של המשטרה להאמין
למתלוננים .ואולי חשוב מכך :הוא מלמד שחומת השתיקה שבה הקיפו הניצולים את עצמם לא הייתה
אטומה .רבים מהם היו מוכנים לדבר אם היה מי שהקשיב ,במיוחד אם דבריהם הובילו לתוצאה
מעשית.
אחת התלונות הראשונות נכתבה כבר ביולי  1946בידי גנה לבקוביץ־לחמן ונשלחה ל'ועד יוצאי
דומברובה־גורניצ'יה' 27.מלשון המכתב — שהגיע למשטרה באמצע  — 1951נראה שהוא היה מענה
על מכתב קודם שבו עלה שמה של ב"ו:
במקרה הייתי יחד עם ב"ו במחנה ,היא לא היתה פועלת כי אם ‘[ ’Judenaltesteזְ קן היהודים] []...
איני חושדת בה שהיא מסוגלת לרגש כל שהוא .בכל אופן אני מאשימה אותה (בשם כל המחנה) בסדיזם,
במכות ,בדומה לגרמנים (באם גם לעתים רחוקות) [ ]...עבור אי סידור חפצים היתה לוקחת מאתנו את הנעלים
ובגדים [ ]...כשהיינו באות לקחת את הדברים שהחרימה היתה אומרת :ש'לתנור זה לא נחוץ' [ ]...לא עזרה לנו
מבחינה מורלית כי אם תמיד השתדלה לשבור את רוחנו [ ]...הייתי מענישה אותה בהרחקתה מהחברה לגמרי.
אינני רוצה בנקמה ,אבל הייתי מספרת לה את השערות חלק28 .

באפריל  1950שלח נציג המשרד הארץ־ישראלי בשוודיה מכתב למשרד המשפטים ובו דיווח על
שלושה עדים שהתייצבו בפניו וסיפרו על א"מ ,שלדבריהם היה זקן המחנה במחנה ריכוז בשלזיה.
'העדים מאשימים אותו ברצח ועינוי יהודים בשנות  1944-45ודורשים לתבוע אותו לדין' ,כתב מ'
הופשטטר .אחד מהם ביקר בארץ שמונה חודשים קודם לכן ,נפגש עם ניצול אחר ,והלה הבטיח לחפש
את א"מ — הבטיח וקיים' :הנאשם נמצא בחיפה וחי בבית "הבריטיש־מיסיון" אשר ברחוב הגפן.
העדים בטוחים שהנאשם היה יהודי מלידתו והתנצר אחר המלחמה מחשש שמא יגלו אותו יושבי
המחנה הנ"ל'29.
השוטר שלמה פרידמן גייס את כישוריו המקצועיים ויצא לחקירה פרטית (כלשונו) .את ממצאיו
העביר משום מה דווקא למדור התאונות בענף התנועה במחוז תל אביב; ייתכן ששם שירת .בין היתר
כתב פרידמן באוקטובר ' :1950לפני שבועות מספר נודע לי מיצחק בריל הגר ביפו בשטח הגדול
גוש  7040מס'  78שהונגרי ,נוצרי ,אשר בזמנו היה מפקד גיטו בהונגריה בעיר נוג'ברוד 30ואחראי
לחקירות בקשר עם כספים שנשדדו מיהודים לאוצר המדינה הנאצית — הגיע ארצה בהתחפשו בתור
יהודי בשם א' המתגורר בחיפה רח' עמיר — מס'  .'5פרידמן מסר את פרטיו של עד נוסף ,טען ששמו
האמתי של הפושע הוא ורגה ,והמשיך' :כפי שהעלתה חקירתי הפרטית עזר לפושע הנ"ל להתחפש
27

28
29
30

עיר בשלזיה העילית שבפולין ,בין מלחמות העולם חיו בה  5,500יהודים .לאחר הכיבוש הגרמני גורשו אליה יהודים
ממדינות אחרות ,ומספרם הכולל של היהודים בעיר הגיע ל־ .6,300בשנת  1940הוקם בה גטו 2,000 ,יהודים הועסקו
בעבודות כפייה ,ועד מאי  1942גורשו למעלה מ־ 1,500יהודים למחנות עבודה .הגטו חוסל בשלוש אקציות בין אוגוסט
 1942ליולי .1943
לבקוביץ־לחמן אל 'ועד יוצאי דומברובה־גורניצ'יה'' 21 ,ביולי  ,1946אה"מ ,מפ/ח.124/57/
הופשטטר אל משרד המשפטים 18 ,במאי  ,1950אה"מ ,מפ/ח.70/57/
ייתכן שהכוונה לעיר נג'יבראד ,המכונה במקורות היהודיים גרוסוורדיין .העיר נכבשה בידי הגרמנים במרס ,1944
כעבור חודשיים הוקמו בה שני גטאות ,והוחזקו בהם  27,000יהודי העיר ו־ 8,000יהודים מסביבתה; יושביהם גורשו
לאושוויץ בסוף מאי ובתחילת יוני.
ק ת ד ר ה  ,1 6 2ט ב ת ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 1 8 - 9 5

סקירה ראשונית על יהודים שנחשדו בישראל בשיתוף פעולה עם הנאצים ושלא הועמדו לדין

ולהגיע ארצה רופא יהודי שגם הוא מתגורר בחיפה ושמו עדיין לא ידוע לי .באותו הבנין בו מתגורר
הפושע הנ"ל גר גם בנו של המודיע — משה ברין אשר גִ לה את העברין [ ]...יש לזרז כל פעולה נגד
הנ"ל היות והוא הרגיש כנראה שהכירוהו והוא עומד לעזוב את הארץ'31.
באוקטובר  1950התייצב יעקב גולדשטין בתחנת המשטרה במחנה 'שער העלייה' בחיפה וסיפר:
במשך שנה וחצי אני עובד במחנה שער עליה בתור רופא ומתפקידי לבדוק את כל העולים אשר באים למחנה.
אתמול ב־ 24.10.50בשעת עבודתי נכנס לצריף  58אדם שנזכרתי בשמו לאחר שראיתי את שמו פ"מ .את אדם
הזה אני עוד מכיר משנת  1943בחודש מאי או יוני ואז היינו יחד במחנה ִרכוז ֶמ ְלק שבאוסטריה 32 .גרנו ביחד
בצריף כ־ 500אנשים והוא פ' היה שמה המשגיח בחדר33 .

בשלהי שנת  34,1950חודשים אחדים לאחר אישור ה'חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,תש"י‑,'1950
קיבל המטה הארצי של המשטרה מכתב ביידיש מאת י' הלפר ,עולה מהעיר קולומיאה 35.אחד
החוקרים תרגם אותו:
סוף כל סוף הגיע גם בארצנו זמן שמענישים את אנשי הגסטפו היהודיים שעזרו לנאצים להשמיד את העם
היהודי .פושעים אלה הוענשו בהרבה ארצות ודוקא בארצנו עד היום מצאו להם מקלט .במדינתנו מסתובבים
פושעים שהוציאו בלי רחמנות את היהודים ממחבואיהם ומסרו אותם לידי הגסטפו והגרמנים .אלה שהצילו
לה ָּתלות מזמן בגלל
את חייהם תמורת חיי מאות קרבנות ,מסתובבים חופשיים בינינו בה בשעה שהצטרכו ִ
החרפה הגדולה שהביאו על העם היהודי .כך חי הרוצח הגדול מהגטו קולומע א"א בחיפה ברח' ארלוזורוב
 105בזמן שחטאיו הגדולים נתגלו .הוא היה האיש האכזרי מהגטו אשר סחב בלי רחמנות זקנים ,נשים וטף
לשחיטה [ ]...הוא לקח ילדים מהוריהם ,נשים סחב בשערותיהן מהבונקרים ומסרן לידי הגסטפו .ורוצחים
כאלה חיים עוד בינינו36 .

בינואר  1951דיווח י' שמאי ממשטרת חיפה לאגף החקירות במטה הארצי' :בתאריך  17.11.50כאשר
האניה "גלילה" הגיעה לנמל חיפה מסר הרב דרוקר ,לשעבר הרב הראשי של הצבא הפולני ,שבין
העולים נמצא איש בשם י"ל אשר היה ראש המשטרה היהודית בגטו מינסק־מזוביצק'37.
מגדה מוזס נסעה במרס  1951לראשונה לירושלים ,ושם ציפתה לה הפתעה רבתי — כפי שהעידה
חודש מאוחר יותר:
31
32

33
34
35

36
37

פרידמן אל ראש ענף תנועה מחוז תל אביב 15 ,באוקטובר  ,1950אה"מ ,מפ/ח.94/57/
מחנה משנה של מאוטהאוזן ,באוסטריה התחתית .הוקם ביוני  ,1944בחודשים הבאים הובאו אליו בעיקר יהודים
שהועברו מאושוויץ ,ובינואר  1945היו בו למעלה מ־ 10,000אסירים .המחנה נועד לאכלס אסירים שהועבדו בפרך
בתעשיית החימוש ,תנאי החיים בו היו קשים ביותר ,ולפחות  5,000אסירים נספו .המחנה פונה בצעדת מוות באפריל
.1945
עדותו של גולדשטין 25 ,באוקטובר  ,1950אה"מ ,מפ/ח.103/57/
התאריך בחותמת אינו ברור.
עיר במערב אוקראינה ,נכבשה בידי ההונגרים ביולי  ,1941ואז ישבו בה  15,000יהודים .באוגוסט עברה העיר לידי
הגרמנים ,ועד סוף השנה נרצחו  4,200מיהודיה .במרס  1942הוקם בה גטו ובו  18,000תושבים מהעיר ומהסביבה ,והוא
חוסל בשורת אקציות עד פברואר  ;1943רק כמה עשרות מבין היהודים ניצלו.
העלפער (אל משטרת ישראל) ,ללא תאריך ,אה"מ ,מפ/ח.125/57/
שמאי אל אגף חקירות פלילי 16 ,בינואר  ,1951אה"מ ,מפ/ח .131/57/מינסק־מזובייצק היא עיר בפולין ,ממזרח
לוורשה .בגטו שהוקם בה נכלאו  7,000יהודים ממנה ומסביבתה ,ורובם גורשו לטרבלינקה באוגוסט  .1942הנותרים
נרצחו בדצמבר  1942ובינואר  .1943רק  250מיהודי העיר ניצלו.
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כשבאתי בפעם הראשונה לירושלים ובזמן שלא הכרתי כל כך טוב את העיר — פגשתי פתאום את המשגיחה
[מאושוויץ] בללה [בלה] .האשה הזו נגשה אלי ושאלה אותי 'האם את "פישטה" מאושוויץ?['] עניתי לה שזה
נכון ,ואז שאלתי אותה אם היא בללה ,והיא ענתה לי שזה נכון .לא ִדברתי אתה יותר מרגע או שנים והיא
לא ִספרה לי איפה היא גרה ,אני חוששת [כנראה :חושבת] שבללה הלכה לבדה בירושלים כשפגשתי אותה38 .

ד"ר ירמיהו מצגר ,עובד הצנזורה בחיפה ,דיווח לשב"כ בינואר  1951על מידע שקיבל בדרכי עקיפין
בנוגע לאדם בשם אייכנר 39,שנטען כי היה קאפו במחנה העבודה גרליץ 40.כעבור ארבעה חודשים
מסר מצגר עדות במשטרה:
לפני מספר חודשים ,את התאריך אינני זוכרִּ ,בקרתי אצל מכירי החזן יצחק מן בחיפה ,רח' תבור מס'  17ובעת
השיחה הוא סיפר לי שיום לפני ביקורי הוא נסע עם אשתו מתל־אביב לחיפה במונית ויחד ִאתם נסעו עוד 2
שדברו ביניהם אידיש .יצחק מן ,לפי סיפורו ,הקשיב לשיחתם ושמע כדלקמן:
אנשים ִ
אחד שאל את השני' ,באיזה אופן נשארת בחיים ,הרי ראיתיך במחנה מוטל על הארץ ודם זב ממך' .השני
ענה לו שהתאושש אחרי המכות .ובהמשך השיחה התערב יצחק מן וכנראה גם אשתו והתברר שדובר בין שני
האנשים האלה על אדם בשם איכנר שהיה קאפו במחנה גרמני בזמן הנאצים ושאחד מהשניים הוכה על ידו
קשות.
אחרי כן בזמן הנסיעה הם ִספרו לזוג מן על עוד כמה מקרים מזעזעים שביצע אותו איכנר הנ"ל ,למשל,
היה עוטף ילדים יהודים קטנים בשק ,מניף אותם באויר ומכה בגופותיהם בקיר וכך היה ממית אותם .היה
קובר גם ילדים קטנים חיים באדמה ,ולאחר שכיסה את הקבר ראו שהאדמה התנועעה .לשאלת איש ס"ס גרמני
למה הוא כל כך מתאכזר כלפי בני עמו ,איכנר ,לפי דבריהם ,ענה שהם לא אנשים.
לאחר שנודעו לי הפרטים הנ"ל ִּבקשתי מיד את הזוג מן להודיע על כך למשטרה .ובנוכחותי גב' מן הלכה
למשטרה .ברצוני להוסיף שבסוף הנסיעה לאחר שמר מן שאל את שני הנוסעים למה שלא מודיעים על כך
למשטרה ,לאחר שהוברר לו מדבריהם שאיכנר נמצא בארץ ותופש תפקיד ממשלתי או בסוכנות ,הם ענו לו
שמפחדים ממנו ,אולם לבסוף רשמו את שמותיהם על פתק ומסרו למר מן שימסור את זאת למשטרה ושיזמינו
אותם41 .

מפקח ראשון מ' אבטיחי — שטיפל בחלק ניכר מן התלונות שהוגשו למשטרה בעניינים אלה — דיווח
במאי  1951לראש מדור חקירות פליליות על סיכום החקירה בעניינה של א"א:
בתאריך  24.2.51ביפו רח'  216מס'  6הכירה המתלוננת אילנה אשת יוסף לב מדרך פ"ת מס'  27בעת ִּבקור
אצל מכירים בבית הזה אשה ששמה א' ולפי דבריה היתה שטובן־דינסט [אחראית לניקיון בבלוק] במחנה
רכוז ברגן־בלזן ,ושהמתלוננת הוכתה פעם על ידה .לדבריה הוכו עוד נשים רבות על ידה .הכתה גם פעם את
אחותה שהיתה חולה בדלקת ריאות42 .

באותו חודש שלח השב"כ מזכר סודי לאגף החקירות במטה הארצי של המשטרה בעניינו של ב"פ:
38
39
40

41
42

עדותה של מוזס 9 ,באפריל  ,1951אה"מ ,מפ/ח.148/57/
שמו המלא היה אדולף אייכנר .מאחר שהוא הורשע בגרמניה ושמו פורסם בעיתונות בארץ ,כפי שיוזכר בהמשך ,אין
מניעה להזכיר את שמו.
מחנה עבודה בכפר בייסניץ ,אשר צורף לאחר המלחמה לעיר גרליץ שבמדינת סקסוניה .הוא פעל ממאי  1943עד ינואר
 1944בשירות תעשיית המכונות המקומית .באוגוסט  1944הפך למחנה משנה של גרוס־רוזן ,ועד פינויו בפברואר 1945
הוחזקו בו למעלה מ־ 1,500יהודים ,שהועברו ממחנות אחרים ,ושהועסקו בעבודות שונות.
עדותו של מצגר 23 ,במאי  ,1951אה"מ ,מפ/ח.146/57/
אבטיחי אל ראש מדור חקירות פליליות 7 ,ביוני  ,1951אה"מ ,מפ/ח.139/57/
ק ת ד ר ה  ,1 6 2ט ב ת ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 1 8 - 9 5
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שוטר בגטו לודז'
בודק תעודות
(צילום :מנדל גרוסמן)

הנ"ל בן  50בערך ,מפולין עיר ברודא  ]...[ 43גר בחיפה רח' הנגב (תבור) מס'  115או  .15עובד ברכבת־ישראל.
מפי בני עירו נודע שהנ"ל שיתף פעולה עם הנאצים .היה חבר ביודנראט בברודא ,מסר יהודים למות ,הוציא
רבים מהבונקרים וכו' .באזכרה שהתקיימה ליהודי העיר הנ"ל הופיע גם פ' .בני עירו הכירו אותו מיד והתנפלו
עליו .אולם ,היות ולא רצו לפגוע בכבוד הערב לקחו ממנו את מס' תעודת הזִ הוי וכתובתו ושלחוהו לנפשו44 .

שבועיים לאחר מכן גבתה המשטרה את עדותו של חיים הרמלין ,שסיפר על אותו אירוע' :אני פגשתיו
לפני חודש בערך באזכרה ליהודי ברוד שהתקימה בגמנסיה הרצליה בתל־אביב ושם אני יחד עם
גסטהלטר ועוד אנשים לקחנו בכח ממנו את פנקס הזהוי שלו ורשמנו לנו את הכתובת שלו .הוא מאד
פחד כשראה אותנו מאחר [ולאחר] שהחזרנו לו את פנקס הזהוי שלו הוא הסתלק' .וחיים גסטהלטר
הוסיף' :שאלנו אותו אם הוא מכיר אותנו .הוא ענה בשלילית [בשלילה] וכשהזכרנו את מעשיו בגטו
הוא רצה להסתלק'45.
ביולי  1951זומנה פקידה בת עשרים ושבע למסור עדות במטה הארצי של המשטרה .הנושא:
טענות שאביה ,ל"ר ,הסגיר לגרמנים ילד בעיירה נובי־קורצ'ין שבפולין 46.הבת סיפרה כי אביה ויתר
43

44
45
46

ברודי/ברוד היא עיר בנפת גליציה שבפולין ,בעת הכיבוש הגרמני ,ביוני  ,1941חיו בה  8,000יהודים ,ובחודשים הבאים
נוספו עליהם עוד כ־ .1,000מאות יהודים נרצחו בעיר עד סוף  ,1941ו־ 1,500גורשו למחנות עבודה .הגטו הוקם בינואר
 1942ורוכזו בו  6,800איש .בספטמבר גורשו  2,200מהם לבלזץ ,וסמוך לאחר מכן הובאו לגטו אלפי יהודים מיישובים
סמוכים .עד מאי  1943מתו ונרצחו אלפים מהם ,ו־ 2,200הנותרים גורשו לסוביבור במאי  ,1943באקצייה שבמהלכה
נתקלו הגרמנים בהתנגדות מזוינת של המחתרת שפעלה בגטו.
שירות ביטחון כללי אל המטה הארצי 13 ,ביוני  ,1951אה"מ ,מפ/ח.156/57/
עדותו של הרמלין 28 ,ביוני  ,1951אה"מ ,מפ/ח.156/57/
עיירה במחוז רדום שבפולין ,אחרי מלחמת העולם הראשונה חיו בה  2,500יהודים ,שהיו  80אחוז מאוכלוסייתה.
בעיירה הוקם גטו בסוף  ,1939ובאמצע  ,1941לאחר גירוש יהודים מהסביבה לעיירה ,הגיע מספר יהודי הגטו ל־.3,700
באוקטובר  1942גורשו  3,400מהם לטרבלינקה ,והנותרים הועברו כעבור חודש למחנות עבודה באזור קילצה.
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בני משפחתה מתגוררים במינכן ,וכי באוקטובר  1950הוא בא לביקור בארץ ,ובין היתר ביקר בחנות
הנעליים התל אביבית שבה עבדה.
שקבל מכתבים מאמריקה ובו [ובהם] מאשימים את אבי
נכנס איש בשם אוסטרוויצקי והתחיל לצעוק על אבי ִ
שמסר את הילד של קרוביו לידי משטרה גרמנית .הוא הוסיף שלא יודע אם זה נכון ורוצה לקרוא אותו בין
אנשי העיר נובי־קורצ'ין' .השלושה הלכו לביתו של אוסטרוויצקי ,הוא הזמין עוד כמה מיוצאי העיר — והללו
לא תמכו בסיפורו .ל"ר ,המשיכה בתו ,אמר שמצפונו נקי וביקש להזמין עוד ניצולים מאותה עיר ,כדי שיבררו
את הענין סופית.
אחרי יום או יומיים הייתי שוב אצל אוסטרוויצקי בבית ושאלתיו אם יש לו עוד אנשים ואם ברור לו כל
הענין .הוא ענה לי שהוא כבר לא מעונין בזה שכתבו לו את המכתב מאמריקה ויודע שאבי לא עשה זאת מרצונו,
אלא שפשוט זה היה מזלו של הילד .הוא עוד הוסיף שהוא רוצה שאבי יתן תרומה כספית ,אבל לא אמר על
איזו מטרה .עניתי לו שהוא יברר את הענין .אשתו אמרה אז שהוא כבר בטוח שאבי לא עשה זאת והוא שקט47.

'מרים לבני בת  21שנה עובדת בתור מלצרית בקפה "נאוה" בירושלים' ,דיווח אבטיחי במאי ,1951
עם סיום החקירה בעניינה של ס"ו' ,זִ התה מבקרת בקפה בשם ס' שלפי דבריה היתה קאפו בשנת 1944
בחודש יוני או יולי ,באושוויץ [ ]...את ס' זהתה בתאריך  16.2.51בקפה "נאוה" בזה שיש לה פנים
ארוכות וביחוד לפי העינים'48.

שיקולים זרים וטעויות
כפי שאמר גלעד ,היו מי שניצלו לרעה את
האווירה הציבורית ואת הרגישות המובנת
סביב אירועי השואה .בכמה מן התיקים
שהשתמרו מתועדים שיקולים זרים שהובילו
להגשת התלונות או שלפחות עמדו בבסיסן
לטענת החשודים49.
לעתים היו המניעים הזרים שקופים
מאוד .כך למשל היה בעניינו של ח"ה,
אשר לטענת י"ל היה קאפו במחנה פלאשוב
שליד קרקוב 50.בדצמבר  1950פנה ח"ה
למשטרה והגיש תלונה נגד י"ל' ,שהופיע
מחנה הריכוז
פלאשוב שליד
קרקוב

(הוועדה המרכזית
לחקר פשעי הנאצים
בפולין ,מוזאון בית
לוחמי הגטאות ,ארכיון
התצלומים)

47
48
49

50

עדותה של ז"ר 7 ,ביולי  ,1951אה"מ ,מפ/ח.106/57/
אבטיחי אל ראש מדור החקירות 29 ,במאי  ,1951אה"מ ,מפ/ח.134/57/
הקצין י' זינגר התייחס בספטמבר  1951לקלות — אולי הקלות הבלתי נסבלת — שבה ניתן היה להגיש תלונות בטענה
לשיתוף פעולה עם הנאצים' .כל אחד יודע היטב' ,כתב אל א' הופשטטר ,שריכז את הטיפול בנושא במטה הארצי' ,כי
הוא יכול למסור תלונה בכתב באם הוא רק רוצה בכך' .במיוחד נכון הדבר ,המשיך זינגר ,באשר למכתבים אנונימיים —
ואת אלו ראוי שלא לחקור כלל; הופשטטר הסכים אתו .תרשומת של זינגר ,ספטמבר  ,1951אה"מ ,מפ/ח.158/57/
מחנה עבודה וריכוז שפעל מסתיו  1942עד ינואר  .1945בסך הכול היו בו  25,000אסירים קבועים ועוד אלפי אסירים
זמניים — רובם מקרקוב ועוד כמה אלפים מהונגריה — ומתוכם נרצחו .8,000
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לביתו ודרש ממנו סך  2000לירות ובאם יסרב לתת לו את הסכום המבוקש ,ימסור אותו
למשטרה בהתאם לחוק הנ"ל ['החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,תש"י‑ .']'1950י"ל מימש
את איומו ,התלונן נגד ח"ה וייחס לו את גרימת מותם של יהודים רבים באותו מחנה 51.המשטרה
איתרה לא פחות מתשעה עדים נוספים והמליצה להעמידו לדין ,אך התיק נסגר מנימוקים שלא
השתמרו52.
פ"ש ,שנחשדה כקאפו וכמלשינה במחנה בגרמניה ,סיפרה בחקירתה ,כי י"ג ,שהתלונן נגדה ,עשה
לה מהומה — סקנדל בלשונה — במקום עבודתה ,מלון בשדה התעופה בלוד ,באוקטובר או בנובמבר
 .1950בינואר  ,1951המשיכה ,ביקר אותה י"ג במטבח המלון' .הוא אמר לי שרוצה להיות אתי בידידות.
הוא בא בלוית אשה ורצה שאני אכניס אותה לעבודה .הוא אמר לי שהוא מצטער על הסקנדל שעשה לי
היות והיה מרוגז .עניתי לו שהמנהל מר לוי לא מקבל עכשו פועלים חדשים כי כעת לא העונה .ונפרדנו
בשלום .הוא עזב עם הבחורה ומאז לא ראיתיו' 53.הרמז היה ברור :י"ג התלונן נגדה משום שדחתה את
בקשתו.
חנוך בלר התלונן במשטרה בפברואר  1951על שותפו ,מ"ו .הוא ייחס לו אכילת בשר — חטא כבד
באותם ימי צנע — ואף אמר במפורש שהוא מבריח בשר מצפון הארץ .את המשטרה עניין הרבה יותר
מה שאמר בלר על מעשיו של מ"ו בגטו לבוב — הוא ייחס לו גנבה של לא פחות מ־ 50,000דולר
שם מאחד התושבים .ומדוע נזכר בכך בלר רק לאחר כמעט עשור? 'פתחנו עסק משותף של נגרות
[ ]...ראיתי שמ"ו אינו מתאים למקצֹע זה ,נפרדתי אתו [ממנו] אולם עדיין לא באופן סופי .לפני 3
חדשים לערך בבית מלאכתנו המשותף רבתי אתו' .אם כן סכסוך עסקי הוביל לתלונה פלילית .כעבור
חודשיים בדיוק נסגר התיק מהיעדר אשמה54.
היה גם לפחות מקרה אחד של סכסוך משפחתי שהוביל לתלונה על עבר נאצי כביכול .בני הזוג
ד' הגיעו ארצה בדצמבר  ,1949וכעבור חודש דיווח משרד העלייה למשטרה כי בידיו מידע שלפיו
האישה ל"ז 'נמנתה על הנאצים הנלהבים בימי מלחמת העולם' 55.חודשיים מאוחר יותר מסר ממלא
מקום מפקח תחנת לוד למטה הארצי כי לא הצליח לאתר את בני הזוג באזורו שלו ,והוסיף:
בזמנו היה קיים סכסוך בין בנה של הגב' ד' ובין אשתו וזו האחרונה ִספרה לאחד השוטרים בשם אורלמנד
אשר ניסה להסדיר את הסכסוך כי אומנם הגב' ד' אמו של בעלה היתה פעם נאצית .השוטר לא התייחס
ברצינות לדבר היות וחשב כי זה נאמר כתוצאה מהסכסוך הנ"ל ובכדי להשמיץ את שם משפחתו של הבעל.
כאשור מה לידיעה הנ"ל.
אך כעת זה יכול לשמש ִ

התיק נסגר מחוסר אשמה לאחר שנגבו מספר

51
52
53
54
55
56

עדויות56.

א' מוזס אל מטה מחוז תל אביב 9 ,בינואר  ,1951אה"מ ,מפ/ח.126/57/
אבטיחי אל ראש מדור החקירות 13 ,באפריל  ,1951אה"מ ,מפ/ח.126/57/
עדותה של פ"ש 2 ,במרס  ,1951אה"מ ,מפ/ח.129/57/
עדותו של בלר 12 ,בפברואר  ,1951אה"מ ,מפ/ח.140/57/
המחלקה (מילה לא ברורה) הגבולות אל אגף מודיעין וחקירות 31 ,בינואר  ,1950אה"מ ,מפ/ח.79/57/
ממלא מקום מפקח התחנה (בלוד) אל המטה הארצי 13 ,במרס  ,1950אה"מ ,מפ/ח.79/57/
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לא תמיד המניעים הזרים של המתלוננים נגלו מיד לעין .עניינו של מ"כ ,שהיה מבכירי גטו זשורין
(שרגורוד) שבטרנסניסטריה 57,הצריך חקירה בת קרוב לשנה ,שנגבו בה שש עשרה עדויות ,נגדו
ובעדו .הוא נעצר באפריל  1951בחשד לארבע עברות לפי ה'חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם,
תש"י‑ '1950ושוחרר בערבות .כעבור חמישה חודשים כתב פרקליט המדינה ארוין ִשמרון לראש
בבטויים חזקים נגד
המחלקה הפלילית במטה הארצי' :שוחחתי עם שנים מעדי ההגנה והם התבטאו ִ
וספרו שגם בבוקרשט לא הצליח במאמציו להרשיע את ה'[אדון]
המתלונן הראשי ,ה'[אדון] פיסטינרִ ,
כ' ,לא בפני בוררות ולא בפני שלטונות המשטרה הרומניים' .שמרון ביקש להזמין את פיסטינר
להשלמת חקירה; 58זו איננה מתועדת בתיק ,אך החלטתו של שמרון ,בדצמבר  ,1951הייתה חד־
משמעית ויוצאת דופן בניסוחה:
לא זו בלבד שאין לסמוך על עדותו של המתלונן ,שמואל פיסטינר ,החשוד בהגשת תלונתו לשם סחיטה או
מתוך כוונה לנקמה אישית ,אלא כי הנאשם פעל גדולות ונצורות בתור סגן ראש הגיטו בג'ורין .בשעת שחרור
הגיטו לא הוגשה לשלטונות הרוסיים תלונה כל שהיא ,והתלונות היחידות שהגיעו עוד ברומניה הן לבוררות
הן לבית דין ממשלתי — נדחו .משום כך הנני בדעה שיש לסגור את התיק הן מתוך חוסר הוכחות ,הן מחוסר
ענין ִצבורי59 .

לצד הלשנות שווא אלו היו מקרים של תלונות מופרכות מעיקרן ,שנבעו ממצבם הנפשי של
המתלוננים .כך אירע למ"ו ,שזוהתה בידי צ"ד כמי שהלשינה על יהודים בעיר ברטיסלווה;  90אחוז
מהנרצחים בעיר היו קרבנות שלה ,טענה העדה 60.שבועיים לאחר מכן ,ולאחר שגם מ"ו נחקרה
והכחישה מכול וכול את הטענות נגדה ,התייצב במשטרה צ"ו ,רופא וחתנה של צ"ד .הוא אמר כי
בעלה ואחיה של מ"ו ביקרו אצלו ,סיפרו לו על ההאשמות שהטיחה חותנתו וביקשו שהיא תבוא שוב
למשטרה ותחזור בה' .התנגדתי לנסיעתה זו והסברתי להם שחותנתי צ"ד סובלת ממחלת רוח כשנה
מפרט בגבעת שמואל בקשר
ר־ל ֶ
וחצי ,היתה במשך  8חדשים במוסד "גהה" בפרדס כץ וכן במוסד ֶר ְדנֶ ֶ
למצבה הפסיחי [הפסיכי ,הנפשי] ולכן עדותה לדעתי יש לקבל בזהירות' .התיק נסגר מחוסר אשמה61.
מה שאירע בעניינו של י"ש ראוי ַלתואר הזוי .ל"מ פנה למשטרה בנובמבר  1951והתלונן:
יש לי בן באמריקה כבן  28שנה .לפני חצי שנה בערך חלמתי שש' לקח את בני לשק ותלה אותו [ ]...אני
התחלתי לצעוק בחלום ואז תיכף הודעתי לשכנים אבל הם צחקו לי ואמרו לי שזה לא יכול להיות אבל אני
מאמין בחלום .אני אינני מבין איך זה יכול היה לקרות אבל נדמה לי שהוא היה איש גסטפו בגרמניה .אני
פניתי לממשלה האמריקאית לברר אם בני חי באמריקה וקיבלתי לפני  4שבועות מכתב מבני והוא בריא ושלם.
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זשורין היא שרגורוד ,עיר בטרנסטיסטריה אשר נכבשה בידי הגרמנים ביולי  1941והועברה כעבור חודשיים לשלטון
רומניה .לאחר חודש הועברו אליה  3,000יהודים מהסביבה והוקם בה גטו .הוועד היהודי בעיר ארגן פעולות רווחה,
בריאות ,לימוד ותזונה נרחבות .יהודי המקום לא גורשו ,אם כי לפחות  1,400מהם נספו בשל התנאים הקשים .ערב
השחרור ,במרס  ,1944חיו בעיר  5,000יהודים.
פרקליט המדינה אל ראש המחלקה הפלילית 4 ,בספטמבר  ,1951אה"מ ,מפ/ח.92/57/
פרקליט המדינה אל ראש אגף החקירות 14 ,בדצמבר  ,1951אה"מ ,שם .שמרון לא הסביר מדוע לא החליט לסגור את
התיק מחוסר אשמה ,אף שההנמקה לכך עולה בבירור מדבריו.
עדותה של צ"ד 15 ,בנובמבר  ,1950אה"מ ,מפ/ח.113/57/
עדותו של צ"ו 29 ,בנובמבר  ,1950אה"מ ,מפ/ח.113/57/
ק ת ד ר ה  ,1 6 2ט ב ת ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 1 8 - 9 5
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ל"מ גם אישר כי הוא מסוכסך עם י"ש בנוגע לשימוש בחדר שבו התגוררו יחדיו בכפר אתא 62.אף
שהתלונה נראתה חסרת כל יסוד ,גבתה המשטרה עדות מי"ש וגם משכנה של השניים ,וזו העידה כי
ל"מ אינו שפוי; התיק נסגר כעבור יומיים.

חקירות מקיפות ורציניות
התלונות נחקרו ברצינות רבה ,לפעמים לאורך תקופה ממושכת ,ובמקרים לא מעטים אותרו עדים
נוספים — משימה לא פשוטה בתנאי התחבורה והתקשורת בראשית שנות החמישים .בחלק מן
המקרים נרשמו עשרות עמודי עדויות ,וכפי שהוער לעיל ,לחלקן יש חשיבות רבה לחקר השואה .הנה
כמה דוגמאות המייצגות את עבודת החקירה הרצינית.
התיק המקיף ביותר נגע לס"ו ,שזוהתה כקאפו באושוויץ וזקן בלוק במחנה פלאשוב .החקירה
נוהלה בקצב מהיר להפליא ,ובתוך שלושה חודשים ,בפברואר‑מאי  ,1951נגבו חמש עשרה עדויות
נוסף על זו של ס"ו ואף נערכו שני מסדרי זיהוי תמונות .העדויות משתרעות על כשישים עמודים
ומתמקדות כראוי בשאלה העיקרית — אם ס"ו אכן ביצעה את מעשי האכזריות שיוחסו לה .התיק
נסגר מחוסר הוכחות63.
מ"ט נחשד שמסר יהודים לשלטון עוין בעת ששימש כראש הקהילה בגטו שרגורוד .שנים עשר
עדים העידו נגדו ,הוא עצמו נחקר פעמיים ,והמשטרה גבתה עדויות משנים עשר איש אחרים שהעידו
לטובתו; מ"ט גם מסר למשטרה עשרים ושבע עדויות על פועלו וסיפר על יהודי טרנסניסטריה .התיק
נגדו נסגר מהיעדר אשמה ,במכתב יוצא דופן של מי שהייתה אז סגנית פרקליט המדינה ,מרים בן־
פורת ,מכתב שאעסוק בו בהמשך המאמר64.
א"מ ,נטען בעדויות בעניינו ,עינה ורצח יהודים במחנה ריכוז בשלזיה ,שבו שימש כזקן
המחנה .מאחר שהתלונה המקורית הוגשה למשרד הארץ־ישראלי בסטוקהולם ,הכניס משרד החוץ
לתמונה את צירות ישראל בבירת שוודיה ,וזו הצליחה לאתר אחד משלושת המתלוננים .לבסוף
נסגר התיק65.
שירות החוץ הישראלי הופעל פעם נוספת בעניינו של א"מ .הצירות בבודפשט גבתה עדות נגדו
לאחר שנטען כי קיבל כסף מיהודים בבירת הונגריה תמורת הכנסתם לעבודה בבית מלאכה לחייטות,
אך בפועל הסגיר אותם לאנשי הארגון הפרו־נאצי 'צלב החץ' .לבקשת הצירות אף מסר משרד החוץ
ההונגרי לישראל מידע על א"מ .בתיק השתמרו שלוש עדויות נוספות נגד א"מ ,עדותו שלו ,חמש
עדויות לטובתו (כולל של שליח הסוכנות היהודית בעיר) וגם שש תעודות שמסר א"מ על מעשיו.
בתיק לא צוינה סיבת סגירתו66.
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עדותו של ל"מ 6 ,בנובמבר  ,1951אה"מ ,מפ/ח.30/57/
אה"מ ,מפ/ח.134/57/
אה"מ ,מפ/ח.132/57/
אה"מ ,מפ/ח.70/57/
אה"מ ,מפ/ח.86/57/
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ידיעה על אודות
מעצרו והעמדתו
למשפט של
אדולף אייכנר,
קאפו במחנה
גרליץ ,מעריב,
 7בנובמבר 1951

איתמר לוין

ניצולים מהעיר דומברובה טענו כי ב"ו הייתה זקן היהודים במחנה פיטרסוולדאו 67,והמשטרה
נעזרה בארגון יוצאי העיר כדי לאתר עדים .בסופו של דבר נמסרו לא פחות מארבע עשרה עדויות,
אחת עשרה מתוכן לטובתה של ב"ו .היא עצמה מסרה עדות ארוכה מאוד ובעלת חשיבות .בסופו של
דבר נסגר התיק מחוסר עניין ציבורי ,שכן לכל היותר ניתן היה להאשים אותה בתקיפה68.
עניינו של א"א העסיק את המשטרה כמעט שנה וחצי ,מיולי  1950עד דצמבר  .1951השוטר
שלמה פרידמן טען כי מדובר בנוצרי שהיה מפקד גטו בעיר נוג'ברוד שבהונגריה ,וכי הוא עלה
ארצה כשהוא מתחזה ליהודי .לאחר שהמשטרה גבתה חמש עדויות נוספות בחודשים האחרונים
של  ,1950היא פרסמה בעיתונים מודעות שבהן ביקשה ממי שיכולים להעיד על אותו גטו לבוא
לעשות זאת .בתיק מצויות ארבע עדויות נוספות 69ולצדן עדותו של א"א עצמו .לבסוף נסגר התיק
מהיעדר אשמה70.
התיק נגד מ"כ ,מבכירי גטו זשורין (שרגורוד) שבטרנסניסטריה ,כבר הוזכר לעיל כדוגמה לתלונה
מופרכת שנבעה ממניעים זרים .תיק זה הוא גם דוגמה בולטת להיקף של חלק מן החקירות :שישה
עשר ניצולים מסרו עדויות ,נגדו ובעדו ,ומ"כ אמר לחוקריו שברשותו שמות של חמישים עדים
נוספים .התיק ,כפי שכבר הוזכר ,נסגר בקביעה חד־משמעית שמ"כ ראוי לשבח על מעשיו בתקופת
השואה71.
היו מקרים שבהם נפסקה החקירה רק
כאשר הוברר מעל לכל ספק כי החשוד
איננו בישראל .נגד ל"ר נטען כי הוא
הסגיר ילדים לגרמנים בעיר נובי־קורצ'ין
שבפולין .המשטרה גבתה הודעות מתשעה
עדים ,כולל בתו של ל"ר ,ובנובמבר 1951
הגיעה למסקנה :האיש אמנם ביקר בארץ
בשנה הקודמת ,אך יצא את ישראל לפני
שנה; שמו הוכנס לרשימה המיוחדת ,דהיינו
מי שיש לעצרם כאשר יגיעו ארצה72.
כך היה גם בעניינו של אדולף אייכנר ,שהיה קאפו במחנה גרליץ ,ושמספר ניצולים העידו על
אכזריותו הרבה .בזמן החקירה מצאו אנשי המשטרה ידיעה בעיתון 'מעריב':
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מחנה משנה של גרוס־רוזן במערב פולין ,מאפריל  1944הוחזקו בו נשים שהועברו מאושוויץ ,כמעט כולן יהודיות
מהונגריה .בשיאו הוחזקו בו  1,500נשים ,שעבור רובן הוא היה מחנה מעבר; האחרות הועסקו בייצור חימוש וטקסטיל.
המחנה פעל עד  6במאי  ,1945יומיים לפני כניעתה של גרמניה.
אה"מ ,מפ/ח.124/57/
עד אפשרי אחר כתב למשטרה והציע את עזרתו 'בתנאי שזה לא קשור בהוצאות כספיות'; עדותו איננה בתיק.
אה"מ ,מפ/ח.94/57/
אה"מ ,מפ/ח.92/57/
אה"מ ,מפ/ח.106/57/
ק ת ד ר ה  ,1 6 2ט ב ת ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 1 8 - 9 5
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שוטר מחנה יהודי ,יליד רומניה ,נידון אתמול בהאמבורג לחמש שנות מאסר ,על עינויי עציר יהודי במחנה
הריכוז בגרליץ וגרימת מותו .חבר מושבעים גרמנים מצא את אדולף אייכנר אשם בעינוי העציר עד מוות,
בהאשמה שגנב לחם .אייכנר הוכר על ידי עצירי־המחנה לשעבר באמצע השנה ,ונמסר למשטרה הגרמנית.

מפקח ראשון י' זינגר סיכם בנובמבר :1951
( )1אחרי עמל רב הצלחנו לגלות שהנאשם בתיק זה לא נמצא בארץ וגם לא ִּבקר אף פעם בארץ )2( .הצלחנו
כמו כן לגלות את שמו המלא ופרטיו האישיים וכן את תצלומו )3( .מתוך הקטע שבעתון מעריב אני לומד
לדעת שהאיש נשפט בגרמניה לתקופה של  5שנים ,ואני מזהה את האיש לפי השם וכן לפי המחנה )4( .אין
אני יודע כמה זמן הוא יישב בבית הסֹהר בגרמניה ויתכן מאד שישוחרר בקרוב ויעלה ארצה .לאור הנ"ל אני
ממליץ להכניסו לרשימה המיוחדת עם הוראות לעצרו באם יבוא ארצה ועד אז לגנוז את התיק73 .

ברוב התיקים בולטים המאמצים של המשטרה לגבות גם עדויות מזכות .הנה דוגמה אחת מייצגת:
מ"ס ,כך נטען ,היה פועל ראשי במחנה פוזן ,הכה אסירים ללא סיבה ואף גרם למותו של אחד מהם.
מ"ס הכחיש ,מסר שמות של שורת עדים לטובתו ,ושישה מהם אכן העידו .התיק נסגר לבסוף מפני
שנמצאה רק עדות מפלילה אחת74.

קשיים בחקירות
המחוקק הכיר בכך שנסיבות השואה יקשו לגבות עדויות ולאתר ראיות בדרך המקובלת בתחום
הפלילי ,ולפיכך קבע בסעיף (15א) ל'חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,תש"י‑' :'1950במשפט על
עבירה לפי חוק זה ,רשאי בית המשפט לסטות מדיני הראיה ,אם הוא משוכנע שהדבר יועיל לגילוי
האמת ולעשיית משפט־צדק' .מטבע הדברים המשטרה נתקלה בקשיים האמורים ,אך עשתה כמיטב
יכולתה לנהל את החקירות בדרכים הרגילות.
הבעיה העיקרית הייתה שלא תמיד ראו העדים במו עיניהם את המעשים שיוחסו לחשודים .החוק
ִאפשר כאמור לקבל במקרים כאלו גם עדויות שמיעה ,אך ברור שעדיף היה לספק לבית המשפט
עדויות ראייה .מקרה בולט כזה היה בעניינו של מ"ש ,שניצולים מהעיר סקולה 75האשימו אותו שהכה
יהודים ,גנב את רכושם ואפילו הסגיר כמה מהם לגרמנים .ואולם בעת חקירת העדים התברר שחלקם
שמעו את הדברים זה מזה .אליהו ברמן 'לא ראה שום דבר'; שמשון גרינברג חשד שש' השתתף
באיסוף יהודים אבל 'בעצמו לא ראה'; 76ישראל ויס אמר בגלוי' :אני שמעתי הרבה ִספורים על מ"ש
מפי אנשים שהגיעו ארצה והם בחיים ,אני בעצמי לא הייתי נוכח באף מקרה כזה'; 77וכך גם אמר
כאשר העיד בשנית' :כל הדברים ששמעתי על מ"ש שמעתי מפיו של דוד טמבור'78.
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תרשומת של זינגר 8 ,בנובמבר  ,1951אה"מ ,מפ/ח .146/57/ההמלצה התקבלה.
אה"מ ,מפ/ח.152/57/
עיר במחוז סטניסלבוב שבפולין (כיום באוקראינה) ,ערב המלחמה חיו בה  3,000יהודים .היא נכבשה בידי הונגריה
ביולי  1941ועברה לידי הגרמנים חודש מאוחר יותר .יהודי העיר נרצחו עד אוגוסט .1943
ד' בן־ישי אל ראש מדור החקירות 24 ,בינואר  ,1951אה"מ ,מפ/ח.108/57/
עדותו של ויס 23 ,במרס  ,1951אה"מ ,מפ/ח.108/57/
עדותו של ויס 5 ,באפריל  ,1951אה"מ ,מפ/ח.108/57/
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דף מצויר מאלבום
המחלקה המיוחדת
של משטרת גטו
לודז'

מקרה דומה היה בתיק נגד מ"ו ,שנטען כי היה שוטר בגטו בוצ'ץ' 79,החרים רכוש ולאחר מכן גם
הסגיר יהודים לגרמנים 80.העד הראשון היה יוסף רובל ,אלא שככל שהתקדמה חקירתו התברר שהוא
יודע מעט מאוד — ואולי אינו יודע דבר — ממקור ראשון:
אצלנו ו' לא החרים שום חפץ בדירה אבל שמעתי מאנשים שהוא התנהג באופן פרוע בזמן שבא להחרים
חפצים עבור היודנרט [ ]...יש בארץ אדם בשם ויצינגר שהוא ִמ ְּכפר על יד בוטשאש ואנני [ואינני] יודע את
מקום מגוריו והנ"ל סיפר לי שו' מסר משפחתו לידי הגרמנים והנ"ל לא חזרו יותר .לא ראיתי באיזה אופן
בזמן ו' [בזמן שו'] השתתף בפעולות [הוא] מסר יהודים לידי הגרמנים היות והייתי מוסתר בבונקר אבל אחרי
הפעולה סיפרו לי אנשים שהוא התנהג באכזריות והיכה אנשים81 .

המשטרה טרחה ומצאה את שלמה ויצנגר ,שהזכיר רובל ,אבל גם הוא לא יכול היה לתרום הרבה' :אני
בעצמי לא יודע דבר על התנהגותו חוץ משמועות ששמעתי מפי אנשים אחרים' 82.ויצנגר הפנה את
החוקרים אל צבי גרייפל ,אך הלה אמר שלא שמע על תלונה כלשהי נגד מ"ו 83.התיק נסגר מהיעדר
אשמה.
79
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עיר במחוז טרנופול בפולין ,ערב המלחמה חיו בה  7,500יהודים .הגרמנים כבשו אותה ביולי  ,1941גירשו אליה אלפי
יהודים מן הסביבה ,וכעבור שנה הגיע מספר היהודים במקום ל־ .10,000יהודי העיר נרצחו באקציות בין אוקטובר 1942
ליוני .1943
הדיווח הראשון בעניינו של מ"ו הוא המוקדם ביותר שנמצא בתיקים אלו .הוא נכתב ב־ 11בפברואר  1945והיה הסעיף
השישי במסמך שכותרתו 'עולים נאשמים בשיתוף פעולה עם הגיסטאפו' .אה"מ ,תיק מפ/ח.100/57/
עדותו של רובל 20 ,במאי  ,1951אה"מ ,מפ/ח.100/57/
עדותו של ויצנגר 1 ,ביולי  ,1951אה"מ ,מפ/ח.100/57/
עדותו של גרייפל 10 ,ביולי  ,1951אה"מ ,מפ/ח.100/57/
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בעיה נוספת שעמה התמודדו החוקרים הייתה התפיסות השליליות שרווחו בקרב הניצולים במה
שנוגע לממלאי תפקידים יהודים — חברי יודנרט ,שוטרים ,קאפוס וכדומה .היו עדים שביטאו בגלוי
תפיסות אלו ,והחוקרים היו צריכים לשאול את עצמם אם דעות אלו לא השפיעו על רמת הדיוק
בעובדות.
ינינה רוזמרין הגיעה בנובמבר  1950לשחרר את רכושה מהמכס בנמל יפו ,ארבעה חודשים לאחר
שעלתה ארצה .היא נדהמה לראות שם את ב"ש ,אשר היה דומה למפקד הגסטפו בעיירה פודהיץ
שבפולין 84.לדבריה ב"ש אמר לה שהוא היה מחופש לפולני ואפילו שימש כמפקד של מחנה כלשהו,
דבר שגרם לה להתרגשות רבה' ,כי עד כמה שידוע לי כל היהודים במחנות ההם [נרצחו] ואם האיש
הנ"ל נשאר בחיים אני חושדת בו ששיתף פעולה עם הנצים [הנאצים]'85.
יעקב שנובסקי מהעיירה זיחלין שבפולין 86אמר על ז"ר' :הוא ְּכיֶ תר השוטרים היהודים ׁ ִשתף
פעולה מלאה עם הגרמנים ,והשתתף בחטיפות אנשים מהגטו ושלח אותם לעבודה בגרמניה' 87.ואילו
שמחה קומנאט ,אשר הדגיש שלא ראה את ז"ר עושה מעשה רע כלשהו ,העיר' :התושבים היהודים
בגיטו שנאו את כל השוטרים היהודים היות והם הלכו לתפוס את היהודים שהכניסו לגיטו אוכל'88.
כל התפיסות הללו באו לידי ביטוי בעדויות נגד י"ה ,שנטען כי הסגיר יהודים לגרמנים בתפקידו
כחבר יודנרט בעיר שידליץ ,ודומה שלפחות חלקן חלחלו גם לשורות המשטרה .חנה הלבר אמרה
בתשובה על שאלתו של החוקר' :אני לא יודעת את הסיבה למה אד'[ון] ה' נשאר בחיים ,היות ואני
התחבאתי' 89.בעלה אברהם ,שהעיד למחרת ,התייחס לעדותו של המתלונן הראשון ,אשר ליברמן:
'ידוע לי שליברמן זה כלל לא היה בשידליץ באותו זמן ,כי היה ברוסיה ,ובמילא לא ידוע לו על
התנהגותו של ה' .הוא אמר לי רק ,שהיות וה' עבד ב"יודנרט" ,עובדה זו מראה שהוא לא בסדר ,אולם
לדעתי זה לא נכון'90.
דבריו של יצחק כספי הקדימו את זמנם בשנים רבות:
עד עכשיו ההסטוריה טרם חרצה את משפטה לגבי קיום של ה'יודנרט' .דעתי היא וזוהי גם דעתם של כל אלו
המתענינים בתולדות השואה כי ה'יודנרט' ִמלא תפקיד צבורי ולאומי וכדומה .רק אנשים פרימיטיביים יכולים
להתעורר למעשה נקם נגד ה' על שמלא את תפקידו בהיותו פקיד שחברי ה'יודנרט' הטילו עליו91 .
84
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עיירה במחוז גליציה ,ערב השואה התגוררו בה למעלה מ־ 3,000יהודים .היא נכבשה ביולי  1941בידי הגרמנים,
ובספטמבר  1942הם רצחו  1,000מיהודיה ,הקימו בה גטו ,וגירשו אליו גם יהודים מהסביבה .הרוב מתוך  4,000תושבי
הגטו חוסלו באקציות בין אוקטובר  1942ליוני  .1943כמה מאות הצליחו להימלט ליערות ,אולם רבים מהם נתפסו
ונרצחו.
עדותה של רוזמרין 16 ,בנובמבר  ,1950אה"מ ,מפ/ח .123/57/תיק זה נסגר מחוסר אשמה.
עיירה במחוז ורשה ,ערב השואה חיו בה  2,800‑2,600יהודים .העיירה נכבשה בספטמבר  ,1939וביולי  1940הוקם בה
גטו .מספר התושבים במקום גדל עם גירושם של יהודים מעיירות הסביבה .מאות מתושבי הגטו גורשו למחנות עבודה
באוגוסט  ,1941ו־ 3,200התושבים שנותרו נרצחו במחנה ההשמדה חלמנו במרס .1942
עדותו של שנובסקי 4 ,באפריל  ,1951אה"מ ,מפ/ח.149/57/
עדותו של קומנאט 18 ,במאי  ,1951אה"מ ,מפ/ח.149/57/
עדותה של הלבר 22 ,בינואר  ,1951אה"מ ,מפ/ח.104/57/
עדותו של הלבר 23 ,בינואר  ,1951אה"מ ,מפ/ח.104/57/
עדותו של כספי 8 ,בנובמבר  ,1951אה"מ ,מפ/ח.104/57/
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לעומת זאת חיים אפל רמז בבירור שהעובדה שמשפחתו של י"ה נשארה בחיים מעלה חשד' :באותו
הבוקר [אקצייה בשידליץ 22 ,ביולי  ,]1941כנראה הגרמנים לא נגעו בה' ומשפחתו היות ואני יודע
שכל משפחת ה' נשארה בחיים .אני לא יודע על אף מקרה נוסף מיהודי שדליץ שמשפחה גדולה
ִּתשאר כולה בחיים'92.

הבנה של הנסיבות
עד כמה הבינו מי שעסקו בתיקי חקירה אלו — שוטרים ופרקליטים — את נסיבות השואה? המאפיין
הבולט ביותר של התיקים הוא שעבודת המשטרה בהם בוצעה בצורה מקצועית ,בלא לתת מקום
לרגשות שהיו עלולים להתעורר תוך כדי טיפול בחשודים ועיסוק באירועים .בדרך כלל הסתפקו
השוטרים והפרקליטים בעיסוק ענייני צר בתיק שלפניהם ,ולא הזדקקו למבט־על רחב .אך במקרים
הבודדים שבהם משתקף מבט כזה ,נמצא שהוא היה מאוזן ומלא הבנה — ודאי ביחס למה שהיה ידוע
על השואה בראשית שנות החמישים ,וביחס לדעות ששררו בארץ בנוגע לקרבנות ולניצולים.
במאי  1951שלחה סגנית פרקליט המדינה מרים בן־פורת לשר המשפטים רוזן סיכום של החקירה
בעניינו של מ"ט ,שעמד בראש היודנרט בגטו שרגורוד שבטרנסניסטריה .התיעוד בתיק אינו מסביר
מדוע מכל התיקים התעניין רוזן דווקא בתיק ספציפי זה ורק בו .בן־פורת — לימים המשנה לנשיא בית
המשפט העליון ומבקרת המדינה — סקרה בצורה תמציתית ומדויקת את שהתחולל באותו חבל ארץ,
שהיה בשלטון רומניה ,תיארה את פעילותו של מ"ט ועברה לניתוח חד־הבחנה של הטענות נגדו:
בכל הפעולות האלה ִמלא ד"ר ט' תפקיד מכריע .פתיחת שערי המקום למספר רב של פליטים סיכנה את
ושחד את הרומנים .כל זה ,נוסף על ארגון חיי המקום ,אין לבצע ללא משמעת
חייו .לשם כך זייף מסמכים ׁ ִ
של ברזל .כפי שמסתבר מהתיק ִקבל רוב אנשי המקום עול משמעת זה בהבנה ,אך ִמעוטם בטרוניא ואפילו
בשנאה .כן חרה ליחידים שד"ר ט' חי חיים טובים ונוחים מהם ,אולם המעמסה הכבדה שרבצה עליו והצורך
לקשור קשרים עם הרומנים בלי ספק ִאלצוהו לכך.

בן־פורת ניתחה אחת לאחת את הטענות נגד מ"ט ,הסבירה מדוע אין להן יסוד ,הזכירה שבמשך חצי
שנה התנהלה חקירה סובייטית בעניינו ,ושהוא נמצא 'נקי מכל עוון' ואף היה 'עד ראשי במשפטים
שהוגשו נגד פושעי מלחמה' .והיא סיימה:
לאחר שהוא נעצר על ידי המשטרה פורסם שמו של ד"ר ט' ברבים כחשוד בעבירות על פי החוק הנידון ['חוק
לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,תש"י‑ ,]'1950עובדה שפגעה בו קשות .האיש הוא עריריִ ,אבד את בנו יחידו
בתקופה הנ"ל ואשתו ִאבדה עצמה לדעת .פעילותו הציונית והיהודית בעבר היא בבחינת נכסו העיקרי .לאור
מעשיו נראה לי כי יהיה זה עוול להסתפק בסגירת התיק גרידא ,אלא ששומה עלינו לטהר את שמו ברבים93 .

הבנה מעמיקה גילה גם מפקח ראשון אבטיחי ,שכאמור טיפל בחלק ניכר מן התלונות .בסכמו את
החקירה נגד ב"ו ,שהייתה זקן היהודים במחנה פיטרסוולדאו ,כתב' :ייתכן שב' היתה לבושה יותר טוב
ובתפקיד שלה במחנה של  1000נשים ,צריכה היתה להראות קצת תקיפות ,במטרה שהמשמעת תהיה
 92עדותו של אפל 21 ,ביוני  ,1951אה"מ ,מפ/ח.104/57/
 93בן־פורת אל שר המשפטים 14 ,במאי  ,1951אה"מ ,מפ/ח .132/57/בתיק אין תיעוד לטיהור פומבי של מ"ט.
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בסדר ,ויכול להיות שהיא סטרה למי שהוא ,אבל לפי דעתי פעולותיה
הטובות מכריעות את הפעולות הרעות'94.

סיכום
חמישים ושניים תיקים של יהודים שנחשדו בשיתוף פעולה עם הנאצים,
ושלא הועמדו לדין ,מצויים בארכיון המדינה ונפתחו לעיון .רק בשמונה
מתוכם תועדו מעצרים ,מה שמלמד שכבר בשלב החקירה הגיעה
המשטרה למסקנה שאין ממש בחשדות .עשרים וחמישה מן התיקים
נסגרו בהיעדר אשמה ,דהיינו החשודים לא ביצעו את העברות שיוחסו
להם .תשעה תיקים נסגרו בשל חוסר ראיות ,ושבעה אחרים — בנימוק
של חוסר עניין לציבור ,בעיקר מפני שמדובר היה באירועים בודדים
וחסרי חשיבות .בשמונה מקרים העלתה החקירה שהחשוד איננו בארץ,
ובשלושת התיקים הנותרים לא נשתמרה סיבת סגירתם.
המאפיין הבולט ביותר של התיקים הוא הרצינות והמקצועיות שבהן התייחסו אליהם השוטרים
והפרקליטים .אין זה דבר של מה בכך ,ודאי שנים כה מועטות לאחר השואה ועל רקע האווירה הציבורית
שתוארה בתחילת המאמר .למרות המשקל הרגשי הכבד מנשוא ,למרות העדויות שבחלקן היו קורעות
לב ,ואף שבין החוקרים היו מי שאיבדו קרובים בשואה — הנימה בתיקים כולם היא עניינית ,אפילו יבשה.
ודאי שאין בכך כדי ללמד על אדישות ,שהרי לא יעלה על הדעת שמישהו בישראל בשנים
 1951‑1950היה אדיש לאירועי השואה ,קל וחומר בעלי תפקידים ברשויות אכיפת החוק שהיו
מופקדים על ביצועו של ה'חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,תש"י‑ ,'1950הראשון מסוגו בתולדות
העם היהודי .אין זאת אלא שכל המעורבים בנושא הצליחו להתנתק מרגשותיהם ולפעול כמצופה
מאנשי מקצוע אובייקטיוויים שתפקידם להגיע לחקר האמת :לזכות את הזכאי ,להרשיע את הרשע.
העובדה שעשרות החלטות לסגור תיקים לא עוררו — עד כמה שניתן לדעת מתוך התיקים עצמם —
מחאה ציבורית או תקשורתית ,עשויה ללמד שהחברה הישראלית הפגינה כבר באותה עת בגרות
בנושא השואה .ממצאים אלו מציגים את האפשרות — שיש כמובן לחקור בהקשר נרחב בהרבה —
שראיית השואה באותן שנים לא הייתה חד־ממדית כפי שנדמה לעתים ,אלא כבר הייתה נכונות
להבין את מורכבותה .ידוע שנדרשו עוד למעלה מעשר שנים — עד אחרי משפט אייכמן — בטרם
החלה החברה בישראל להפנים בצורה נרחבת את הבעיות האיומות שניצבו בזמן אמת בפני הקרבנות,
ובטרם חדלה להתייחס אל הנרצחים בצורה כוללנית כאל צאן לטבח .ועם זאת התיקים הנסקרים
במאמר זה מרמזים שהתהליך החל קודם לכן95.
 94אבטיחי אל ראש מדור החקירות 9 ,באוגוסט  ,1951אה"מ ,מפ/ח.124/57/
 95לדעת יבלונקה משפט אייכמן היה 'זרז ומכוון־דרך לתהליכים שכבר החלו להתרחש במחצית השנייה של שנות
החמישים' (יבלונקה ,מדינת ישראל [לעיל ,הערה  ,]10עמ'  .)284האירועים המתוארים כאן עשויים להקדים במספר
שנים את תחילתו של השינוי או לפחות להצביע על ניצניו.

שני שוטרים
ישראלים ,שנות
החמישים

(צילום :הרברט מאירוביץ,
ארכיון התצלומים,
יד יצחק בן־צבי)
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איתמר לוין

בחינתם של תיקים אלו גם מפריכה את הטענות שהעלתה עדית זרטל נגד ה'חוק לעשיית דין
בנאצים ובעוזריהם ,תש"י‑ '1950ונגד יישומו 96.לדבריה החוק והמשפטים שנערכו על פיו היו חלק
מניסיונה של ישראל הצעירה למחות מעליה את 'קלון היהודים' ,שהביא לכך שהקרבנות לא בחרו
בדרך הציונית' .החוק נועד בראש ובראשונה לגול את אי־הנחת של החברה הישראלית החדשה נוכח
מה שהיא הגדירה כהתנהגות היהודית בשואה' ,טענה זרטל; לשם כך 'העלתה [החברה הישראלית]
קורבן על המזבח של בית המשפט [ ]...את הקטנים והנידחים שב"עוזרי" הנאצים'97.
הן בחינה מעמיקה ושיטתית של המשפטים שהתקיימו 98והן סקירת תיקי החקירה שנסגרו מובילות
למסקנה שאין לדברים אלו על מה שיסמכו .אין בתיקים כל ראיה לכך שניהולם חרג בצורה כלשהי
מזו הראויה לכל תיק פלילי .לשוטרים ולעורכי הדין לא היו שיקולים שברומו של עולם; הם חקרו
חשדות ,בדקו ראיות וקיבלו החלטות .הם לא עסקו בשאלות היסטוריות ומוסריות סבוכות ,אלא
בסוגיות פליליות ומשפטיות עובדתיות .אין גם כל ראיה להנחיות מלמעלה בנוגע לאופן הטיפול
בתיקים אלו ,ואין כל ראיה להתערבות של דרגים פוליטיים כלשהם באיזה מן התיקים .קיצורו של
דבר ,הייתה זו עבודת משטרה שגרתית ,ובהקשרם של הדברים השגרה ראויה לכל שבח.
עוד בולטת העובדה שאין בתיקים אפילו רישום אחד המתעד סירוב של ניצול להעיד .מאות
ניצולים מכל רחבי אירופה מסרו עדויות; חלקם היו המתלוננים ,ורובם היו עדים ,שאותרו בדרך כלל
בהפניה של עד לעד .איש מהם לא סירב לדבר .מאחר שמדובר בקבוצת ניצולים גדולה ומגוונת,
המדגם הקיים בתיקי החקירה מצריך לכל הפחות מחשבה נוספת בשאלת השתיקה הגדולה ומידת
הכוללנות שלה.
ככל שניתן לראות מן המסמכים ,השוטרים והפרקליטים נמנעו לחלוטין משיפוט ערכי כלפי
הניצולים ,שרווח בישראל באותה עת .הם לא שאלו 'מדוע לא ברחת?' או 'למה לא התנגדת?';
שאלותיהם התמקדו במקרים שלפניהם ,בחשדות הספציפיים ובאירועים הצריכים לעניין .עובדה
זו עשויה ללמד על פן נוסף ולא ידוע ביחסה של החברה הישראלית לשואה ולניצולים בשנותיה
הראשונות של המדינה ,פן אשר יש מקום להעמיק לחקרו .התרשומות גם אינן מתעדות סערת רגשות
או התפרצויות של העדים ,התנהגויות שהיו יכולות להיות רלוונטיות להערכת אמינותם של העדים
ומשקלן של העדויות .כל אלו הם תעודת כבוד לשוטרים ,לפרקליטים ולניצולים.
 96ע' זרטל ,האומה והמוות :היסטוריה ,זיכרון ,פוליטיקה ,אור יהודה תשס"ב ,במיוחד עמ'  .113 ,101‑89לזרטל יש שם עוד
טענות מוקשות ,ובראשן הטענה שהחוק היה יוצא דופן בכך שהחיל את הדין הישראלי באופן רטרואקטיווי על מי שלא היו
אזרחי המדינה בעת ביצוע המעשים ,שהרי זו טרם הוקמה אז .טענות מסוג זה נדחו חד־משמעית לאורך השנים בידי בתי
המשפט בישראל ,והם ציינו בין היתר שגם משפטי נירנברג 'לקו' ברטרואקטיוויות ובחריגה מתחומי השיפוט המקובלים.
זרטל טענה גם שעד משפט אייכמן הועמדו לדין רק יהודים ,ושאיש מהם לא הואשם בגרימת מוות — טענה המתעלמת מן
המציאות :אכן אלו היו החשודים היחידים בהישג ידן של הרשויות הישראליות; האם לא היה מקום למצות ִאתם את הדין
רק משום שלא נתפסו בכירים יותר? האם היה מקום לטפול עליהם האשמות חמורות מאלו שעליהן הצביעו הראיות? אין
גם מקום לטענתה של זרטל בדבר הפעלת החוק נגד בעלי תפקידים זוטרים :אלפי נאשמים דומים הועמדו לדין במדינות
רבות ,שכן השואה לא יכלה להתרחש בלא פשעיהם ה'קטנים' והיום־יומיים של שומרים ,פקידים ,זקני מחנות ואחרים.
 97זרטל (שם) ,עמ' .100‑99
 98לוין (לעיל ,הערה .)8
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