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השינוי בדימויו של קסטנר
כערות לשינוי בדימויה של השואה
יחיעם ויץ
דליה עופר
דן לאור
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הדיון נערך במסגרת המרכז לחקר תולדות ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן

העברית  ,ירושלים  ,י ' באייר תשב

. .

" ב ( ) 13 5 1992

 -צבי והאוניברסיטה

השינוי בדימויו של ישראל קסטנר
יחיעם

ורץ

א
פסק  -הדין של בית  -המשפט המחוזי בירושלים במשפטו של מלכיאל גרינוולד  ,הידוע יותר
כמשפט קסטנר  ,ניתן

ביוני

ב 22 -

. 1955

הוא טלטל את החברה הישראלית טלטלה עזה ביותר ,

שחשפה והאירה בעוצמה רבה שורה של דימויים וסטריאוטיפים  .אלה התמקדו במידה רבה

בדמותו של ישראל קסטנר  ,גיבורו הטרגי של המשפט  .אך דרך דמותו והאופן שבו הצטיירה נבנה
עולם שלם הקשור לדימויה הכולל של השואה  -על מנהיגיה  ,גיבוריה וקורבנותיה  -בחברה
הישראלית של אמצע שנות

מה היה דימוי כולל זה

?

החמישים .
האם היה אחד

ואחיד ?

כיצד השתלב והשתבץ בו קסטנר

?

בראש

וראשונה ניתן להצביע על חלוקה ברורה מאוד  ,דיכוטומית וחד  -משמעית של הציבור היהודי
בשואה לטובים ולרעים  ,ללבנים ולשחורים  ,לקורבנות ולגיבורים  .במסגרת זאת נתפס קסטנר

חלוקה .

כסמלו של אחד הקטבים באותה

הדברים באו לידי ביטוי מיוחד בדברי אנשי הקיבוץ המאוחד והתנועה לאחדות

העבודה .

דוגמה בולטת לכך היא מאמר מערכת של ' משא '  ,מוספו הספרותי של ' למרחב '  ,שכתב הסופר מתי
מגד  .במאמר נכתב  ,כי חבל ש ' אפר השכחה [ שכיסה ] את זכר הימים ההם הוסר דווקא ע " י ישראל

קסטנר ה " כושל והמכשיל " '  .ראוי יותר שזכר אותם ימים יועלה ב ' גינם של אנשים כאנילביץ
ומרדכי טננבוים  ,פרומקה וטוסיה

;

בזכות המורדים ולא בזכות הנכנעים '  .אולם אף שעניינו של

קסטנר האיש ' אינו צריך להימסר אלא בבית  -המשפט לבדו  ,כעניין

שבפלילים . . .

אין אנו רשאים

לשכוח את קסטנר התופעה  :נתבעים אנו לזכור תמיד את מה שקסטנר מייצג בתולדות עמנו  ,בימי
השואה הנאצית  -ולא רק בהם '  .התופעה היא השתדלנות  ,שקסטנר היה ממייצגיה המובהקים

בתקופת השואה  .ואילו בהווה מייצגיה הם ' שתדלנים שכשלו ובגדו אל הושטת יד לרוצחים של
אתמול בעבור בצע כסף ואל מכירת אידאלים לאומיים וחברתיים בעבור חשבונות מפוקפקים
וכוזבים של רווח פנימי

וחיצוני ' .

כשם שבעבר ניצבו אלה מול אלה  ,הלוחמים והשתדלנים ,

ה ' קסטנרים ' למיניהם בלשונו של מגד  ,כך בהווה ניצבים מצד אחד ' המפעלים החלוציים הנהדרים

ביותר '  ,ומצד אחר ' היחס הסלחני והפושר לשחיתות ומעילה בעוול '  .לכן  ,מקור חובתנו למתוח קו
תחום ברור ונוקשה אינו רק בעבר  ' -אנחנו נתבעים להזכיר את שתיהן  -על מנת להנחיל
הנצחון לאחת מהן

בלבד ' .

ן

עמדה זאת באה לידי ביטוי גם בדברים שכתב ישראל גלילי  .גלילי הפריד בין ' הבעיה

134

המשפטית '  ,שחלילה לאנשים לנבור בפרטיה ' כל עוד שופטים יושבים על המדוכה ' [ כלומר  ,דנים

1

מ ' מגד  ' ,בין הכניעה והגבורה '  ,משא ,

1

ביולי

. 1955

ההדגשות במובאות כאן ולהלן באות

במקור .

ד " ר ישראל קסטנר
ובתו סוזי

בערעור על פסק  -דינו של

הלוי ] ,

לבין

' הבעיה הלאומית '  ,אשר בנוגע אליה

אין להחריש .

להערכתו ,

עיקר בעיה זו הם אנשים המסרבים ל ' הציב גבול נחרץ בין קודש לתועבה '  ,משום שלדעתם

' טוהרה וטומאה משמשים בערבוביה [ ו] כי מל הנמנע להבחין בין

,

המורדים לבין אנשי היודנראט ' .

הוא טען  ,תוך שהוא נזקק לביטויו האומלל של השופט בנימין הלוי בפסק  -דינו  ,כי אסור

בתכלית

האיסור למחוק את ' הגבול החותך שבין שתי דרכים בישראל בתקופת השואה  -בין דרך הכבוד

והתושיה של המרד לבין הדרך שהתחילה או הסתיימה  ,בהמכרות לשטן ' .

2

חלוקה דיכוטומית שונה של הדברים הוצגה בשבועון ' העולם הזה '  ,שבתקופת המשפט היה
כתופעה
באופן גלוי ומובהק שופרו של הסניגור  ,שמואל תמיר  .גם בשבועון זה הוצג קסטנר

וכסמל  -אך לא רק להנהגה היהודית באירופה בתקופת השואה אלא לגלותיות בכלל  ,שבאה
נתפסו כניגוד
לידי ביטוי הן בגולה והן בארץ  -ישראל ובמדינת ישראל  .קסטנר האיש וה ' קסטנריזם '

הגמור לכל מה שה ' צבריות ' מסמלת  .אליבא ד ' העולם הזה ' מבטאה המובהק של ה ' צבריות ' היה
שמואל

תמיר .

המערכת הסטריאוטיפית שבאה לידי ביטוי בשבועון זה היתה אפוא מקיפה וקיצונית הרבה
הציג
יותר מזו שהציג הקיבוץ המאוחד  .שלוש סיבות לכך  :ראשית  ,כל מה שהקיבוץ המאוחד
שיחסו
בצורה מצועפת ומרומזת  ' ,העולם הזה ' ניסח בצורה גלויה ובוטה ; שנית  ,הקיבוץ המאוחד ,

2

"

גלילי  ' ,המבדיל בין קודש לתועבה '  ,למרחב ,

1

ביולי . 1955

135

אורי אבנרי

שער

' העולם הזה '  ,ערב

; [ן

-

,

( ,-

ראש השנה תשט " ז

1

; -

((

לגולה היה מורכב ודו  -משמעי  ,ביקר את הגולה בחריפות  ,אך לא הביע עמדות ששללו אותה
1 36

כזלילה מוחלטתוי לעומתו ' ,העולס הזה '  ,בעריכת אורי אבנרי  ,הוא יוסף אוסטרמן  ,ראה עצמו
3

על עמדתו

הדו  -ערכית של הקיבוץ המאוחד כלפי הגולה ראה  :א ' קידר  ' ,התפתחותו הרעיונית והפוליטית של

הקיבוץ  -המאוהד  , ' 1942 - 1936 ,עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית ,
ירושלים  ' , 1983עמ '

. 113 - 112

השינוי בדימויו של קסטנר

די ון

כשופרו של החייל העברי  ,שיצא מחפירות הקרב  ,וביקש לתרגם את נצחונו הצבאי לנצחון פוליטי

על ממסד מנוון  ,והביע במובהק עמדות כנעניות ; שלישית  ,בניגוד גמור

ל ' עולם הזה '  ,התנועה
4

לאחדות העבודה מתחה קו תחום ברור

בין קסטנר ומשפטו לבין תנועת העבודה בכלל .

עמדת השבועון באה לידי ביטוי מובהק בגליון ראש  -השנה תשט " ז  ,שהכתיר את שמואל תמיר
כ ' איש השנה ' תשט " ו  ,ותחת תמונתו  ,שללא ספק נבחרה בקפידה רבה באה הכותרת ' דוד מול

גולית '  .בגליון זה  ,שבו ניכרת תחושת הנצחון בעקבות פסק  -דינו של השופט הלוי  ,תואר תמיר
כחייל בודד  ,הנאבק לבדו במשטר שלם

:

' חייל ללא צבא  ,דוד בודד שאין מאחוריו צבאו של

שאול  ,הלוחם לבדו נגד גולית  ,מנגנון המשטר הקיים '  .קסטנר נתפס כמי שמגלם מנגנון זה  ,ואל

הקשר בין השניים נלווה עולם שלם של אסוציאציות ותכנים  ,קרובים וגם רחוקים  .המאבק בין
תמיר לקסטנר הוצג כמאבקו של הדור החדש  ,הצעיר  ,התם והצודק  ,על מקומו הראוי בהנהגת
החברה

:

איש השנה של תשי " ד  ,ד " ר ישראל רודולף קסטנר  ,סימל את המשטר השולט בישראל ,
שהנהו המשטר ששלט במשך שני דורות במדינת ישראל וביישוב  ,והנהו המשך למשטר
בן

80

דורות בגיטו היהודי  .משטר זה  ,שנולד בארץ  -ישראל על ברכי שיתוף הפעולה עם

השלטון הזר  ,מגלם במהותו את תלותה של ישראל בגורמים זרים  ,את זרותה למרחב
הסובב אותה  ,את ההשתעבדות המוחלטת למלווים ולמגביות ואת השחיתות הציבורית
הנובעת

מכך .

איש השנה של תשט " ו  ,שמואל תמיר  ,מסמל את מלחמת הדור הצעיר  ,בן ארץ  -ישראל ,
נגד משטר זה  -על כוחה המוסרי ועל חסרונותיה המעשיים של מלחמה זו  .הוא מסמל
גם את עובדת היסוד

:

שהדור הצעיר לא הצליח להקים מתוכו שום תנועה פוליטית

רצינית שתהיה מסוגלת ליטול לידיה את השלטון על גורל

המדינה .

5

מדברים אלה עולה  ,כי בעוד הקיבוץ המאוחד התייחס אל אירועי המלחמה באירופה התייחסות
ישירה וקונקרטית  ' ,העולם הזה ' התייחס אליהם בעיקר כאל איור וסמל  -מבחינתו המציאות

הממשית היתה מאבקו של הדור הצעיר בארץ  -ישראל ובמדינת ישראל על זכותו לעצב את פניה

של מדינת ישראל  ,לא להיות רק ' מגש הכסף ' שלה  .במאמר בשם ' משפט שרת '  ,שפורסם מייד עם

מתן פסק  -הדין  ,כתב אבנרי

:

עצמאות ישראל לא הושגה על  -ידי מנהיגות יהודית זו [ מנהיגות

היישוב ] ,

אלא על אפה

וחמתה  .תחת דגלים שונים ובמחנות שונים  ,מאוהלי הפלמ " ח ועד מרתפי לח " י  ,לחם

.

הנוער העברי למען עצמאות זו  ,והכריח את המנהיגות להזדנב אחריו על אף מנהיגות זו

הוקמה המדינה  ,ועל אפה השיג הנוער העברי את הנצחון בשדה הקרב  .אולם המנהיגות

לא השתנתה  .המנהיגות שנתנה את ההוראות לקסטנר  ,המנהיגות שהסגירה את בראנד ,
היא שהחזירה את חיילי צה " ל מאבר עגילה  ,והיא שהפכה את המדינה לגיטו החי גם

כיום על חסדי זרים  .במקום הסוכנות באה ממשלת ישראל ובמקום המחלקה המדינית
משרד החבן
להשתדל

.

;

אולם האנשים לא השתנו  .גם לא געגועיהם אל הפריץ שאפשר

לפניו  .מי ומי של משפט קסטנר הוא מי ומי של מדינת ישראל .

4

בעניין זה ראה למשל

5

העולם הזה  15 ' ,בספטמבר

:

' בזכות ההצלה ובגנות ההסגרה ' ( מאמר

. 1955

מערכת ) ,

למרחב ,
6

11

6

~

ביולי . 1955
שם ,

30

ונ

ביוני . 1955

1

דלו ך

יחיעם ויץ

תבנית זאת של הצגת הדברים  ,כחלוקה מוחלטת בין טוב ורע  ,הופיעה גם בקרב אנשי הימין
הקיצוני  .במאמר לא  -חתום שהתפרסם ב ' סלם '  ,בטאונו של ישראל אלדד ( שייב )  ,נטען  ,כי גדולתו

של פסק  -דינו של הלוי ' הם הבהירות והפשטות  ,הגדרות ברורות וחדות  ,ההפך הגמור מכל
הטשטוש שהפך אצלנו לטבע '  .פסק  -דין זה הוא היפוכו הגמור של ' הפסיכולוגיזם החולני של
המלובטים והמתלבטים ששכחו מה זה להבדיל בין קדש לחול  ,בין

אור לחושך  ,בין שחור ללבן ' .

פסק  -הדין הוא גם שלב חשוב בהבראת האומה  ,שעקירת הטשטוש היא תנאי הכרחי להחלמתה

מחוליה  .בעניין זה נכתב

:

הבראת האומה בתוך תוכה תלויה הרבה בעקירת חיידקי הטשטוש הזה  ,חידוש כח
ההבחנה הפשוטה בין טוב ורע  ,בין חושך לאור  ,בין קודש לחול  ,ידיעה ברורה של
גבולות  ,גבולות העם  ,גבולות הארץ  ,גבולות המותר והאסור  ,בלי שיבה לפשטות זו לא
יפול קסטנר והקסטנריזם ישתלט על כולנו עד לאבדן  .וזהו  -בין היתר  -מעשהו

הלוי .

הגדול של השופט

7

הצגת הדברים בצורה זו אינה קשורה אך ורק למשפט  ,לפסק  -הדין ולסערת הרגשות שעוררו  .יש
לראותה בהקשר של האווירה ששררה באותה תקופה במדינה ושל מערכת הערכים ההרואיים
שהיתה מקובלת  .אלה מצאו את ביטוים גם ביחס לאירועי ההווה וגם ביחס להנצחת אירועי העבר .
בתקופה שבה אנו דנים היך כמה דוגמאות בולטות להתייחסויות הרואיות כאלה

הועלתה דמותו של אורי אילן  ,בן קיבוץ גן  -שמואל שבינואר

1955

:

הדרך שבה

התאבד בשבי הסורי ועל גוויתו

פתק שבו רשם ' לא בגדתי ' ; מאמרי זכרון וטקסי ההנצחה לצנחנים  ,שבאותה עת מלאו עשר שנים
לשליחותם לאירופה שממנה לא שבו

;

8

הדרך הפתטית שבה ניסתה מפא " י נטולת הגיבורים לאמץ

את זכרו של אנצו סירני  ,שיצא לשליחותו ערב פילוגה בלא שטרח להודיע לאיזה מפלגיה ישתייך ,
ובהקשר זה ראוי לציון מיוחד המאבק על הסבת שמו של קיבוץ נצר  ,שבו חיו חברי מפא " י יוצאי
גבעת  -ברנר  ,לנצר סירני

השחרור נמנו עם

;

והשימוש שאחדות העבודה עשתה בעובדה שרבים ממפקדי מלחמת

9

חבריה .

0ן

התפיסה הרווחת באותה תקופה ייחסה מקור משותף לכל גילויי

הגבורה .

דבר זה הביא

לטשטוש גבולות הזמן והמקום  -למשל  ,מצוקתם וגבורתם של לוחמי הגטאות ושל הלוחמים
במלחמות ישראל נתפסו כתופעה אחת  .דוגמה לכך ניתן למצוא בדברים שכתבה חברת קיבוץ גן -

שמואל לזכרו של אורי אילן

7
8

:

' קסטנר נפל  ,הקסטנריזם שורץ '  ,סלם  -למחשבת מלכות ישראל  ,ג

בעניין זה ראה  ,למשל

' כבוד לצנחן העברי '  ,למרחב  20 ,כאוגוסט
9

[ עה ]

( תמוז תשט " ו)  ,עמ '

. 3 -2

 ' :עשור לשליחותה של חביבה רייק '  ,על החומה  10 ,בנובמבר  , 1954עמ '  ; 15י ' טבנקין ,

. 1954

בעניין אימוץ זכר סירני ראה  :ישיבת מזכירות מפא " י ,

 13באוגוסט , 1954

אמ " ע ,

. 24 / 54

בישיבה הוצעו דרכים

שונות לעורר את הציבור לזהות את סירני עם מפא " י  ,בימיהן הצעתו של חבר  -הכנסת ע ' גוברין  ' ,שביום הזכרון

בעשור לנפילת סרני יעמדו חברי מפא " י בחוצות וימכרו לכל עובר את החוברת על סרני  .מבצע כזה מוכרח
לעשות רושם עז בציבור  .אני מציע שבין מפיצי החוברת יהיו חברי  -כנסת וחברי הועד  -הפועל של ההסתדרות

 זה מוכרח לעשות רושם '  .בעניין הוויכוח על הסבת שמו של קיבוץ נצר ראה חילופי מכתבים  :גנזך  ,חטיבה138

, 43

מיכל  / 5436ג '  ,תיק  . 1437הוויכוח נסב על סירוב ועדת השמות הממשלתית לאשר שם לועזי ליישוב  .הצעתם

היתה שהוא ייקרא ' נצר
10

חיים ' .

בעניין זה ראה  ,למשל  ,כרוז בשם ' איפה הייתם במלחמת השחרור

?'

בחתימת מפקדי מלחמת העצמאות שהיו

ברשימת אחדות העבודה לכנסת השלישית  .בין החתומים  :י ' גלילי  ,י ' אלון  ,מ ' כרמל  ,י ' טבנקין ואחרים  .הכרוז
נדפס בבטאון הסברה של אחדות העבודה לקראת הבחירות  ,ראה

:

בידך ,

8

ביולי . 1955

השינוי בדימויו של קסטנר

אורי  ,לא ידענו איזה כוחות טמונים בך  .אילו היית חי היית בודאי אומר  ' :כשצריך להיות

עורך

ן

הינו ייחמ ' הנספות  ,נך מתו ( ציי הינ  ] ,גס הס אל מ1תס ה ;  %ה  ,נשי "
:

.

ה תה

בידם עוד דרך מלחמה אחרת  .הרבה מרגשות אותם גבורי הגטאות טעמת אתה בימי חייך

האחרונים .

די ון

"-

י8188

סמל קיבוץ נצר  -סרני

וגורלם  .יי

לא באזכרות  -בחייך ובמותך הזדהת עם דרכם

דוגמה נוספת  ,בכיוון ההפוך  ,הם דברים שנכתבו על העצרת שנערכה בקיבוץ לוחמי הגטאות בכ " ז
בניסן תשט " ז במלאת שלוש  -עשרה שנים למרד גטו ורשה

:

' כחוט השני עברה  ,בכל הדברים

שנאמרו  ,חומרת הימים האלה  ,כשטבעת השנאה סביבנו מתהדקת והולכת  .נזכור את לקח שואת
השמד הנוראה

!

נזכור את לקח תעצומות הגבורה היהודית של מורדי הגטאות ! ' 2 .י

פן נוסף של האווירה ההרואית  ,החשוב ביותר לענייננו  ,הוא הדרך שבה צוין זכרם של יהודי

אירופה שנספו בשואה  .באותן שנים זכרון השואה והגבורה היה בעיקר זכרון הגבורה 3 ,י תוך

הטחת האשמות  ,לא  -תמיד קלות  ,בכלל הציבור היהודי על שלא האמין באפשרות ההשמדה  ,מפני
שלא רצה להאמין בה  ,ועל שדפוס התגובה היחיד אשר לו לקוין היה מוות על קידוש

השם .

באותה עצרת הזכרון שנערכה בקיבוץ לוחמי הגטאות בשנת תשט " ז אמרה שרה נשמיח  -שנר ,
סופרת וחברת הקיבצן

:

שלושת אלפים יהודים רוכזו במחנה  ,ביניהם רבנים ויודעי תורה ועל ספרי הקודש ישקדו

.

יומם ולילה והיו במחנה בנים סוררים אשר אמרו  ' :היערה נלך  ,לנקום בצורר

!'

ואמרו

להם בני תורה  ' :אל תלכו  ,כי על כל העדה יצא הקצף  .הנה מצאנו כתוב בספרים  ,כי עדה
אשר כך וכך רבנים בה  ,לא תיספה  ,כי אם חיה תחיה  .וכבר הבטיחנו מפקד

האמינו ונשארו  .וכל העדה שולחה
לצורר ! ' לא הגיעה

לבורות . . .

אכן מצות הרבי מראדזין

:

המחנה . .

'.

' אל תאמינו

אליהם .

ירושלים דליטא  ,וילנה  -עיר ואם בישראל  .יהודי אמ "ן היה בה  ,איציק ויטנברג שמו .
ולא האמין איציק לגרמני  ,ויעמוד בראש הפ  .פ  .א  - .הוא ארגון הפרטיזאנים המאוחד .
והצוררים באו אל היהודים ויאמרו  :הסגירו לנו את האיש  -פל נעשה כלה בכל יהודי
וילנה  .ויבואו אליו אחיו ויאמרו לו  :לא ניספה בעוונך  .ולא אבה ויטנברג כי יגידו ' הוא

עכרנו '  ,וילך ויסגיר עצמו בידי חיות האדם  .ואחריו הוצאו כל יהודי וילנה לגיא ההריגה ,
כי האמן

האמינו . . .

הן את המוות על קידוש השם הורונו משך דורות 4 . . .י

מדברים אלה עולה קו מרכזי שבא לידי ביטוי במשפט קסטנר  .על  -פי קו זה  ,אחד הדברים

החמורים שעשה קסטנר היה ' הרדמת ערנותם של יהודי

הונגריה ' ; במקום לשאת ולתת עם הנאצים

היה עליו להודיע ליהודים על השמדתם הצפויה  ,ואז היתה מתארגנת התנגדות לגירושים שהיתה

בתיה  ,אורי אילן  ,השבוע בקבוץ  -הארצי ,

11

בקבוץ ,

12

11 ( 297

. ) 1956

בעניין זה ראה  :ת ' שגב  ,המיליון השביעי

13
.

:

הישראלים והשואה  ,ירושלים  , 1991עמ '

; 442 - 434

נ ' קרן  ' ,תנועת

הנוער בגולה כסמל  -והשפעתה על החינוך בישראל '  ,י ' כוכבי ( עורך )  ,תנועות הנוער הציוניות בשואה  ,חיפה
תשמ " ט  ,עמ '

14

באפריל

 23בנובמבר

. 1955

קנך :ו

. 277 - 271

שרה שנר  -נשמיח  ' ,בדמנו למדנו '  ,ידיעות בית לוחמי הגטאות ע " ש י ' קצנלסון ,

. 2- 1

] 19 - 181 2 - 1

( ניסן תשי " ז )  ,עמ '
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:
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/ 53
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מביאה לכך שממדי ההשמדה היו שונים

בתכלית .

ראייה פשטנית זו  ,המתעלמת מהבעיות

האיומות וחסרות המוצא שנגזרו מהחיים בתופת הנאצית  ,משותפת לדברי נשמיח ולאווירה
ולהלכי המחשבה שמהם נבנה דימויו של

קסטנר .

דיון

השינוי בדימויו של קסטנר

ב
הדימוי שתיארנו היה הדימוי המקובל של האיש ושל התקופה  .לצדו נשמעו

גם קולות אחרים ,
הותקפו

שביטאו ראייה מורכבת יותר ופחות סטריאוטיפית  ,אך הם לא זכו להכרה  ,ולעתים אף
הדרכים ' ,
בחריפות  .הדוגמה הידועה ביותר בהקשר זה היא הוויכוח שניהל נתן אלתרמן  ' ,על שתי
באותה תקופה
בשנת  1954ושוב בשנת  , 1955על רקע פסק  -הדין  .בפנקסי העבודה שכתב אלתרמן
 ידי מניעיםעסק בסוגיית העמידה היהודית בשואה 5 .י התיעוד מלמדנו  ,כי אלתרמן הונע גם על
משמאלט  -וכלל לא התפלמס עם
פוליטיים  -הצורך לצאת להגנת מפא " י מפני מתקיפיה
 מקובלות ,הימין  .מכל מקום  ,אין ספק כי הוא ביטא בתקיפות ובאומץ עמדות חריגות מאוד ובלתי
דמיון בין
שעיקרן היה  ,כי אין תהום בין היודנרט למחתרת  ,וכי במידה לא  -מעטה אף ניתן למצוא
שיקוליהם  .לי
אלתרמן נקט בעמדה ברורה  ,שהיתה מנוגדת לעמדה המקובלת באותה עת  ,ועורר

בכך

 ,כי

התנגדות חריפה  .גישה אחרת להתמודדות עם העמדה המקובלת התגלמה בתפיסה העקרונית
והנדירות
אסור לנו כלל לשפוט את אלה שהיו שם  .דוד בן  -גוריון  ,באחת מהתבטאויותיו הבודדות
כתב :
בעניין המשפט  ,אימץ תפיסה זאת  .במכתב תשובה לא " ש שסיין  ,עיתונאי ב ' דבר '  ,הוא

[ ל ] פרשת היודנראטים ( ואולי פרשת קסטנר ) יש  ,לדעתי  ,להניח למשפט ההיסטוריה
בדור יבוא  .היהודים שישבו לבטח בימי היטלר אל יקחו על עצמם לשפוט את אחיהם

שנשרפו ונטבחו וגם [ את] המעטים שניצלו  .ראיתי קצת מהניצולים במחנות הריכוז
בגרמניה מיד לאחר תום המלחמה  .שמעתי על כמה מהם מעשי זועה וגם ראיתי בקרב
כמה מהם התנהגות מכוערת  -אבל לא ראיתי לעצמי זכות להיות שופט ומוכיח  ,לאחר

.

שידעתי מה עבר עליהם 8י

סוג שונה של עמדות חריגות עלו בחוגי הימין  ,ומבטאן היה המשורר אורי צבי גרינברג  .בראיון
שהעניק לרגל קבלת ' פרס ביאליק ' תהה המשורר  ,מדוע דווקא איש מראשי היודנרט והמשטרה
היהודית לא שרד  ,ואילו רבים ממפקדי המחתרת

ניצלו .

' מוזר עד מאוד '  ,טען  ' ,ש " משתפי

הפעולה "  ,שעמדו בראש הקהילות  -תלושים מכל עורף המוסדות הלאומיים וכספיהם  ,אלה
ניספו ללא שריד  ,ומשחירים את שמם  ,ואילו ה " לוחמים הנועזים " נגד צבאות גרמניה הצליחו

15
16

נ ' אלתרמן  ,על שתי הדרכים

:

דפים מן הפנקס  ,ההדיר  ,ביאר והוסיף אחרית דבר ד ' לאור  ,תל  -אביב
ב 12 -

. 1989

ביולי  , 1955ודנה בתגובתה הציבורית של המפלגה לפסק  -הדין  ,אמר

בישיבת מזכירות מפא " י  ,שהתכנסה
מזכירה הכללי  ,חבר  -הכנסת יונה כסה  ' :נפגשתי עם אלתרמן והוא אמר לי שהוא עוסק עכשיו בכתיבת תשובה
ל [ מאיר בן  ] -גור ול [ משה ] כרמל בטור השביעי

וכי יהיה זה הטור הארוך ביותר שכתב אי פעם '  .אמ " ע . 24 / 55 ,

על הוויכוח בנוגע לעצם קיומו של שיקול פוליטי בין השיקולים שהניעו את אלתרמן לצאת למאבק זה ראה
וצן  ' ,שני הסברים לשתי דרכים '  ,קתדרה  ( 53 ,תשרי חש " ן )  ,עמ '  ; 130 - 123ד '

הציונות  ,סו ( תשנ " א )  ,עמ '
17

,

:

י'

פורת  ' ,לא היו שתי דרכים ' ,

. 236 - 223

הדים לוויכוח עם אלתרמן ניתן למצוא גם במערכת הבחירות  .למשל  ,בדברי י ' צוקרמן ( ' אנטק ' ) באסיפת
בחירות של אחדות העבודה שנערכה בתל  -אביב ב  16 -ביולי  . 1955אנסק  ,שהכותרת לנאומו היתה ' אם צדקה
דרך היודנראטים  ,יועמדו הלוחמים למשפט '  ,טען  ,כי ' רק בשורות השיר של נתן אלתרמן חיים בשלום
היודנ אטניקים והלוחמים '  .דיווח על האסיפה ראה  :למרחב  7 ,נ ביולי . 1955

פרט להתייחסויות הישירות לדברי

"

אלתרמן היו גם התייחסויות עקיפות לדבריו  ,בלי להזכיר במפורש לא אותו ולא את עמדותיו  .ראה  ,למשל ,
המאמר של גלילי  ,לעיל  ,הערה
18

בן  -גוריון אל א " ש שסיין ,

17

.2

באוגוסט  , 1955אב " ג ,

תכ " כ .

141

דיון

ומריעם ויץ

להינצל '  .בהקשר זה ציין  ,כי ' משפט קסטנר גילה את עולם המושגים ההפוכים על חורבן יהדות
אירופה בהם חי עד כה

היישוב ' .

9ן

אולם הגורם העיקרי שנקט עמדה חריגה כלפי קסטנר וכלפי מי שכונה ' משתפי הפעולה ' היו

יוצאי תנועות הנוער החלוציות בהונגריה  ,בעיקר אלה הקשורות למפא " י  .אלה חשו כי פסק  -הדין
עצמו ובעיקר התגובות הציבוריות עליו  -שפסלו כל פעולה יהודית בשואה שלא היתה לחימה

מובהקת  -עושים עוול עצום לפעילות המחתרת ולהם אישית  .הפגיעה שחשו הביאה אותם

לצאת למאבק על כבודם האבוד  .הם טענו  ,כי גם מאמצי הצלה שאין עימם לחימה פיזית ראויים
להערכה ולכבוד  ,וביטאו עמדה זו בשורה שלמה של הצהרות  ,פרסומים וכרוזים  ,שחלקם ניזונו רק
מתחושות הזעם והעלבון  ,ומאחרי אחרים ניצב גם החשבון הפוליטי  .כרוז כזה נשלח לחברי
נשיאות הקונגרס הציוני הכ " ד  ,שהתכנס בירושלים בשנת

. 1956

לכרוז חשיבות אף  -על  -פי שהוא

הוכן במסגרת מאמציה  -הנלעגים משהו  -של מפא " י לתקן את דימויה שכה נפגע

במשפט .

בין השאר נטען בו  ,כי במצב שבו נמצאה הונגריה ובו נמצאו יהודיה בתקופת הכיבוש  ' ,התנגדות
מלכיאל גרינוולד מזיינת נראתה נטולת תקווה וחסרת סיכוי '  ,ואילו
השיגים של ממש '  .עניין זה היה בעל משמעות מיוחדת לנוכח העובדה שגרמניה היתה אותה עת

' כל פעולת הצלה שבוצעה  ,יכלה לזקוף לזכותה

על סף תבוסתה
דחיית האסון

;

לכן  ' ,מטרת כל הפעולות האלה [ פעולות

הנורא ' " .

ההצלה ] ,

ללא יוצא מן הכלל  ,היתה

2

מתן הלגיטימציה לפעולות הצלה ולדחיית רעיון המרי המזוין עובר כחוט השני בדבריהם של

יוצאי המחתרת ההונגרית  .שני הדוברים העיקריים שלהם היו יוסף שפר ואלכס ברזל  ,שניהם חברי
קיבוץ כפר  -החורש  .במכתב תגובה למאמרו של גלילי שהזכרנו לעיל  ,מכתב שמעולם לא נשלח ,
טען שפר  ,כי מרד היה בלתי אפשרי בתקופת כיבוש הונגריה  ,ובתקופת סאלשי הוא היה ' פשע
לאומי בל יכופר '  ,משום ש ' הוא היה גורם להשמדת

יהודי בודפשט שבועות מספר לפני שחרורם ' .

גם בוורשה ובביאליסטוק  ,המשיך שפר  ,מרדו רק אחרי שאפסה כל תקווה ' והברירה האכזרית

היתה למות מבלי למרוד או למות אחרי מרידה  .יהדות הונגריה לא עמדה בפני ברירה כזאת וכל מי
שהיה מטיף אז למרוד היה ממיט שואה על שרידי יהדות

הונגריה ' .

ן2

פסק  -דינו של השופט הלוי נתן ביטוי לעמדות שהיו מקובלות באותה תקופה ומוסכמות על
שכבות רחבות בחברה הישראלית  ,וזאת לא יכלו להכחיש גם אלה שנפגעו מפסק  -הדין  .אולם

פסק  -הדין עורר  ,כאמור  ,שורה של שאלות  ,תמיהות  ,הסתייגויות והתנגדויות  .היה לו אפוא תפקיד
כפול ודיאלקטי

:

מצד אחד  ,הוא העמיק את מערכת הדימויים והסטריאוטיפים  ,שהיו מקובלים

אותה עת בחברה הישראלית ביחס לתגובה היהודית בשואה ; מצד אחר  ,הוא הביא ליצירת בסיסים
ומוקדים להתגבשותן של תפיסות שונות ואף חלופיות  .התיזה  ,למרות עוצמתה והיקף תפוצתה ,

19

ז ' בן  -שלמה  ' ,חובת הספרות לאור חורבן גלויות  ,ראיון עם אורי צבי גרינברג בקבלו פרס ביאליק '  ,זמנים 15 ,
.

ביולי

. 1955

אני מודה לירון סחיש  ,המופקד על ארכיונו האישי של גרינברג בבית  -הספרים הלאומי

והאוניברסיטאי  ,שהפנה את
20

14 :2

תשומת  -לבי לראיון זה .

הכרוז  ,שאינו מתוארך  ,נמסר לי על  -ידי פרץ רבם מכפר  -מכבי  ,ותודתי העמוקה נתונה לו על כך  .הכרוז הוא פרי

יוזמתו של רבס  ,שגויס על  -ידי מפא " י אחרי המשפט לפעילות לתיקון שם המפלגה ודימויה  .רבס סיפר לי על כך

בראיון אישי שערכתי עימו בכפר  -מכבי ,
באפריל
21

 , 1956ובו

את המכתב

ב 14 -

במארס  . 1992הוא מסר לי גם מכתב שכתב אל א ' אבריאל

מידע הנוגע לעניין  .וראה גם

:

ישיבת מזכירות מפא " י ,

12

הלא  -מתוארך מצאתי כארכיון כפר  -החורש ( החומר בארכיון אינו

לד " ר נעימה ברזל  ,שכה סייעה לי בנתיבי הקיבוץ

והארכיון .

ביולי

מסומן ) .

, 1955

ב 19 -

לעיל  ,הערה

. 16

תודתי העמוקה נתונה

דליו

השינוי בדימויו של קסטנר

ואפשר שדווקא בגללן  ,יצרה גם בסיסים לצמיחת אנטי  -תיזה  .מייד לאחר מתן פסק  -הדין  ,ולנוכח
עוצמת היצרים והתחושות שעורר  ,נראה היה שהקולות המבטאים עמדות חורגות הם חלושים
ונטולי השפעה  .תחושה זו נבעה גם מהעובדה שהכוחות הפוליטיים שתמכו בעמדות המרכז עשו
זאת בלא סייג  .לעומת זאת  ,מפא " י  ,הכוח הפוליטי העיקרי שאמור היה לתמוך בעמדות החלופיות ,
עשתה זאת מתוך עמדה

דו  -ערכית .

22

אולם כוחן של עמדות אלה לא היה בהשפעתן המיידית  ,שגם

היא לא היתה מבוטלת  ,אלא בעיקר בהשפעתן העתידית  ,בעובדה ששרטטו קווי מיתאר לחלופה
שעם השנים הלך רישומה

וגבר .

ניצני השינוי בדימוי השואה התעוררו אפוא על רקע משפט קסטנר והוויכוח שהתחולל
בעקבותיו  .המשפט היה המוקד הבלעדי לוויכוחים לגבי קסטנר ולגבי השואה כאחד  .לכן  ,הוויכוח
על קסטנר היה גם הוויכוח על השואה  ,והשינוי בדימויו לא היה עדות לשינוי בדימויה  ,הוא היה
השינוי

בדימויה .

הוויכוחים והעימותים סביב פסק  -הדין דומים במידה רבה לתהליכים שהתפתחו בעקבות
פ רסום ספרה של ח נה א רנדט ' אייכמן

בירושלים ' .

23

מצד א חד  ,ספר זה ביטא  ,באופן בוטה למדי ,

עמדות בנושא ההנהגה היהודית  ,שהיו מקובלות הן בציבור והן בקרב החוקרים

;

מצד אחר ,

פרסומו פתח ויכוח  ,שהביא לצמיחתה של תיזה חלופית בנושא זה  .ראויה לציון העובדה ששני
האירועים המרכזיים שקבעו את מקומה של השואה בחברה הישראלית בשנותיה הראשונות היו

משפטים .
השופט בנימין הלו

רצח קסטנר בשנת  1957ופסק  -דינו של בית  -המשפט העליון בשנת  , 1958הגבירו את כוחם של
בעלי העמדות החלופיות  .הרצח אירע כשהפרשה נדחקה אל שולי סדר היום הציבורי  ,ובית
המשפט העליון ישב על מדוכת הערעור רחוק מעין הסערה ; דעת הקהל עסקה אותה עת בנושא
שונה

לגמרי :

הנסיגה מסיני  ,נושא שגם במהלך הוויכוח אודותיו עלו המלים ' בגידה '

ו ' כניעה ' .

העובדה שפרשה  ,שלדעת רבים קווי התחום בין טוב לרע היו מאורגנים ומסודרים בה להפליא ,
סופה היה ב ' גווית מת מכבידה ומבעיתה '  ,כביטויו של אהרון מגד  ,עוררה בציבור מחשבה מחדש
ובעיקר תחושה עמוקה של צער וחרטה  .חרטה זו באה לידי ביטוי בדברים שכתבו דמויות בולטות

בשמאל הציוני  .אהרון מגד  ,שמייד אחרי מתן פסק  -הדין כתב מאמר חריף בגנות קסטנר  ,כתב
בעקבות הרצח והערעור מאמרים שבהם הציג את המשפט כטרגדיה נעדרת מוצא שאם בכלל ניתן
לפותרה  ,הערכאה המשפטית היא המקום הפחות מתאים לכך  .בשנת

1955

הוא כתב  ,כי המגינים

על קסטנר ' כופרים במחי נאום ובמחי עט באמיתות מקודשות ובמופתי גבורה שהיו כעמוד אש

ההולך לפני המחנה ' ; בשנת

1957

תפסה את מקום הקלון והבגידה טרגדיה שאין לה מידה ושיעור

:

אז טען  ,כי קסטנר היה אחד בשורת מנהיגים יהודיים טרגיים  ,היוצאים ' מתוך דפי ההיסטוריה
143
בעניין זה ראה
1963

1993 ( :

,

New York

בהיסטוריוגרפיה

על

ץ
. Weitz , ' Mapai 's Position Regarding the Kastner Trial ' (fortheoming
 . .על הפולמוס שהספר עורר ראה  :א ' וייס  ' ,המחלוקת
Arendt , Eichmann:

וי

דמותם

של

היודנראטים

בהיסטוריוגרפיה  ,ירושלים תשמ " ז  ,עמ '

. 570 - 555

ותפקידיהם ' ,

י'

נוטמן

וג '

גרייף

( עורכים ) ,

השואה

יללך

יחיעם ויץ
שלנו  ,בכל הגלויות  ,ואינך יודע אם אתה רואה בעיניהם השחורות סבל של כלימה או קשי עורף
שהסבל לא

ניצחו ' .

24

סופר נוסף שנדרש לסוגיה זאת היה משה שמיר  ,מהבולטים והבכירים בין סופרי השמאל
הציוני באותה עת ובעל טור ב ' על המשמר '  ,יומון מפ " ם  .במאמר שפרסם מייד אחרי הרצח טען  ,כי

קסטנר היה קורבן של אווירת לינץ ' ושל טרור פשיסטי  .החיפוש אחרי צדק מוחלט כפי שהיה
בעניינו יכול להוליך למקום אחד ואחד בלבד  -לאבדון  ' :מלחמה כזאת למען הצדק  ,הלמות

תופים כזאת למען האמת  ,סופם שיוליכו לא אל הצדק ולא אל האמת  -אלא למעשי רצח  ,אשר
מקריותם תפחת ותלך ככל שההלמות והשאון יגדלו  ,עד אשר יגיעו  ,אם יונח להם  ,לכלל שלטון

של טרור  ,שלטון פאשיסטי לכל דקדוקיו '  .דברי שמיר כוונו בעיקר נגד הימין הרוויזיוניסטי ,
שממנו לא חסך שבט לשונו ועטו ( ' אבי אבות הטומאה '  ' ,הפאשיזם הישראלי במקורו ' )  .אולם
בדבריו הוא התייחס  ,בעקיפין אמנם  ,גם לעמדותיו הפסקניות והחד  -משמעיות של מחנהו שלו
ולחוסר יכולתו לראות  ,להבין ולחוש את מורכבות

ואלה דבריו  ,שסימן השאלה מכריע בהם

התמונה .

:

בכל הצער חייב אני להודות שוב כי נתקעתי בין שתי עמדות  ,שאיני יודע איזה מהן רעה

יותר  .האחת אומרת  ,כי אין אנו רשאים לדון את ניצולי השואה  .השנייה אומרת  ,כי בלא
שיטה אכזרית של העדפת הגבורה על הבגידה  ,המשירות לכלל על מלחמת הקיום
האנוכית  -נפשוט את רגלנו בחינוך הדור ונבזבז את ההיסטוריה הלאומית שלנו בזבוז
שאין לו

תקנה .

דבריו בהמשך חמורים בהרבה  -כשהוא ממיר את סימן השאלה בסימן קריאה הפוך לזה
שמחנהו השתמש בו שנתיים קודם לכן

:

אלא אם כן נחליט כי הגבורה היא האידאל  ,וכי הנופלים תמיד הם נעלים על הניצולים ,
וכי כל החי חשוד על פליטת נפשו  ,וכי אנו אשר לא עברנו את מבחן האש והאימים
רשאים  ,אף על פי כן  ,לפי כתב הרשאה גבוה  ,לדון את השבים מן המבחן ולחלקם
לטובים ולרעים  -נודה נא לפחות כי הגרעין הראשון לרעיון הרצח באותו כתב
הרשאה הוא

גלום .

25

הרצח הקל גם על מפא " י לנקוט עמדה פחות חמקנית לגבי קסטנר ומשפטו  .אמנם  ,רוב הדברים
שהתייחסו לרצח התמקדו בטענה  ,כי האיש והמפלגה  ,שבה היה חבר  ,נפלו קורבן למסע טרור
שמקורו בימין הרוויזיוניסטי  .בדברים אלה היתה התעלמות כמעט מוחלטת מנושא השואה ,

מתוכני פסק  -הדין ומהוויכוח הציבורי

שעורר .

26

אולם גם במפא " י

עלו בעקבות הרצח שאלות

והתבטאויות שנגעו לעצם בירור הנושא בערכאה משפטית ולתוכנו של

פסק  -הדין .

המאמרים נטען ' כי מבחינה מוסרית אין כלל להוציא פסק  -דין מעין זה ע " י איש

באחד

יחיד  ,יהיה מי

שיהיה  ,ובהסתמך על סעיפי חוק איזה שהם '  .לגבי פסיקת הלוי  ,כי קסטנר מכר נפשו לשטן  ,נכתב
' באותו ענין '  ,משא ,

ביולי

' ציונים '  ,שם ,

לא טאקטית

24

שלושת מאמריו הם

25

ליום השואה '  ,שם  18 ,באפריל  . 1958דיון עליהם ראה
מ ' שמיר  ' ,עם לא ידע '  ,על המשמר  22 ,במארס  . 1957המאמר נקרא כך מפני שלוויית קסטנר נערכה בפורים

144

:

8

; 1955
:

כשברחוב הסמוך לרחוב בו נערכה התקיימה
26

"

 22במארס  ' ; 1957שאלה

ורן  ' ,משפט אייכמן כנקודת מפנה '

העדלידע .

בעניין זה ראה  ,למשל שני מאמרי מערכת  :ההתנקשות המתועבת  ,הפועל הצעיר  12 ,במארס 1957

ישראל קסטנר '  ,שם ,

 19במארס 1957

( בהכנה ) .

;
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כי מדובר בביטוי מיסטי  ,טעון חומר נפץ  ,ששלהב את הרוחות ואת היצרים  ,ומנע קיום דיון

אחראי בשאלה כה קשה .

27

אלתרמן כתב בעניין זה

:

ברגע שאינך מצדיק  ,לאחר הרשעה משפטית שכזאת  ,כל גזר ,
אפילו גזר נקמת אקדח ממארב ,
כן  ,בו ברגע אתה קם לכפור מיסוד ומעיקר
במהותו של פסק הדין וניסוחיו

!

28

לכאורה  ,לתגובות אלה לא היתה השפעה של ממש  ,וזאת מכמה סיבות

:

ראשית  ,בשנת

1957

שלטה באופן כמעט מוחלט הגישה שהדגישה את הגבורה הפיזית תוך התעלמות ממורכבותן
הנוראה של השאלות שעימן התמודד הציבור היהודי בשואה

;

שנית  ,הרצח עצמו והתגובות

שעורר נבלעו חיש מהר בסדר יומה העמוס של המדינה הצעירה ; שלישית  ,תגובות אלה עסקו רק
מעט בשאלות היסוד הנוגעות ליחסה המיוסר של החברה הישראלית לשואה  .אף  -על  -פי  -כן ניתן
לראות בתגובות אלה נדבך נוסף ביצירת תפיסה חלופית

:

בעקבות הרצח קסטנר הפך מפושע

לקורבן  .מאוחר יותר חל שינוי זה  -באופן שונה אמנם  -גם לגבי מנהיגים אחרים בשואה
ולגבי הציבור היהודי

בכללו .

ד
פסק  -הדין בערעור  ' -מערכה אחרונה ללא גיבור מרכזי ' בניסוחו של אחד העיתונים

29

-

נחרט

בזכרון הקולקטיבי הרבה פחות מ ' מכירת הנפש לשטן ' של הלוי  ' .מי בציבור זוכר את פסק הדין
הסופי ?

[ הרי ] מן התודעה הציבורית אי אפשר למחוק את המשפט החד  -משמעי " מכר את נפשו

לשטן " ' קבל שנים מאוחר יותר עורך  -הדין דוד הרמן  -מניצולי הרכבת  ,עד במשפט ומהאנשים
המקורבים ביותר

לקסטנר .

30

התגובות המיידיות לפסק  -הדין נגעו בעיקר לפן הפוליטי של הפרשה  .הן הצביעו על העובדה ,
שבשעה שבית  -המשפט העליון  ,בהרכב חמישה שופטים  ,ביטל את פסק  -דינו של הלוי  ,שלושה
שופטים אחרים  ,בבית  -המשפט המחוזי בתל  -אביב  ,דנו במשפטם של רוצחי קסטנר  .צירוף זה
נתפס כעדות לעוול הנורא שנעשה לאיש אך גם להסתה הפוליטית והמרושעת נגד תנועה שלמה  .י3

מעטים התייחסו לקביעות פסק  -הדין בעניין התגובה היהודית באירופה

בכלל ובהונגריה במיוחד .

קביעות אלה הבליטו את הדילמות הנוראות  ,הבלתי  -אפשריות שניצבו בפני ציבור זה ומנהיגיו ,
כולל

קסטנר .

באחת ההתייחסויות המעטות לפן זה נטען  ,כי השופטים פרסו יריעה רחבה ,

שהבהירה  ,כי משא  -ומתן עם הגרמנים היה האפשרות היחידה שעמדה בפני קסטנר וחבריו .
27

28

29
30

31
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נ ' בלומנטל  ' ,באווירה של חוסר  -אמת '  ,דבר  22 ,במארס . 1957
' הטור השביעי  :שלושים לרצח קסטנר '  ,דבר  26 ,באפריל . 1957
למרחב  15 ,בינואר . 1958
ד ' מרגלית  ' ,משאיות תמורת דם '  ,מוסף הארץ  20 ,ביוני . 1980

השיר לא נכלל בשום קובץ של שירי אלתרמן .

בעניין זה נכתב  ,לדוגמה

:

' חמש שנים נמשכה תעמולת זוועה של חוגים ופרקליטים " לאומיים " ועתונות רפש

יומית ושבועית  ,שלא זעקת מותם של יהודי הונגריה היתה לנגד עיניהם  ,כי אם מטרה " נעלה " וקונקרטית מזו

:

השמצתם של המוסדות הלאומיים העבריים  ,ראשיהם  ,שליחיהם ונאמניהם  ,כאילו הם ששלחו מדעת  ,יהודים

אומללים אל המשרפות  .נסיון שטני זה נכשל עתה והוכח לכל שוחר אמת  ,מה עמוקה השנאה המפעפעת בחוגים
ידועים כלפי תנועת העבודה הישראלית  ,שנאה שהביאה לרצח קאסטנר ולהתעללות בכבודם של כל אלה
שעסקו בענייני הצלה בימי מלחמת העולם

השנייה ' .

' מן הכבד אל הקל '  ,דבר השבוע  22 ,בינואר

. 1958

השינוי בדימויו של קסטנר

דיון

אפשרות זאת לא באה למנוע מרד ; היא עלתה מאחר שמרד נתפס באותן נסיבות כצעד בלתי  -ריאלי
מעיקרו  .וכך נכתב בעניין זה

:

היום קל להיות חכם לאחר מעשה  ,אולם באותו זמן לא יכלו קסטנר וחבריו להתעלם
משורה של עובדות ונימוקים  ,שבית  -המשפט מונה

( בשביל

ההתקוממות ) ;

:

המחסור בנשק והעדר מקור לכך

השתוק הנפשי שהמם את יהודי הונגריה ; אי  -שעייתם של יהודי

ערי השדה לפני שהוכנסו לגטאות  -לאזהרותיהם הכבדות של שליחי הארגונים
החלוציים

חוסר התועלת בפניות לשלטונות ההונגריים לשם מניעת גירושים

;

האדיש  ,וגם העוין  ,של האוכלוסייה הלא יהודית
והגירושים

;

הגברת השמירה במאי

1944

;

;

היחס

הקצב המהיר של הריכוז בגטאות

משני עברי הגבול

הרומני .

נוכח התנאים

המיוחדים האלה וכוחם המצטבר אין תימה  -סבור בית המשפט העליון  -כי נולדו
אצל קסטנר וחבריו בועדה

השיקולים  ,שבגללם ראו אך באמצעי של ניהול המו " מ

האמור עם הנאצים את הסיכוי הטוב ביותר והיחיד להצלתם של יהודי הונגריה בקנה -

מכסימלי .

מידה

32

בניגוד לרצח  ,שעורר תגובות נרגשות  ,לעתים קשות  ,פסק  -הדין בערעור לא הביא אפוא לדיון

מעמיק  .אולם הרצח חולל סערה בעיקר סמוך להתרחשותו ; ואילו משמעות פסק  -הדין בערעור
הופנמה ונקלטה רק שנים מאוחר יותר  ,ורק אז עורר דיון לגבי קסטנר ולגבי התגובה היהודית
בשואה בכלל  .הדבר נבע מכך שפסק  -הדין הקדים במידה רבה את זמנו  -בשנת  1958הפער בינו
לבין דימוי השואה היה כה גדול  ,עד כי לא ניתן היה לעכלו עיכול של ממש ולדון דיון של ממש
במשמעויותיו

השונות .

דברים שכתב חנוך ברטוב בשנת

1982

הם דוגמה להארה מאותרת ביחס לפסק  -דין זה  .ברטוב ,

שהתפלמס עם תמיר על הדרך שבה הציג את פסק  -הדין  ,עיין בו דווקא בגלל מודעתו לכך כי
מדובר במסמך שנדחק לשולי התודעה הציבורית  ,למרות חשיבותו  .בעקבות עיון זה כתב על

התרגשות וגאווה הממלאות את לב הקורא על פסק  -דינם של השופטים  ' ,שאינם שוכחים לרגע את
כל כובד האחריות הרובצת עליהם  ,לא רק כלפי החוק והמשפט  ,כי אם כלפי המוסר וההיסטוריה
היהודית '  ,ושאחריות זו הביאה אותם לתחושה  ,כי עדיף היה שלא לדון בסוגיה הנוראה במסגרת
משפטית  .כהמשך  ,אחרי הבאת קטעים נרחבים מדברי השופטים  ,הוא כותב

:

זה מה שעולה מפסק  -הדין  .על דיבה רעה שהופצה שלא בתום לב נשפט גרינוולד ונמצא

אשם  .מפסק דינו של הלוי לא נותרה אבן על אבן  .תמיר  ,שנצחונו בערכאה הראשונה
הזניקו למעלה  ,הובס וכדברי חיים כהן [ שבזמן הערעור היה עדיין היועץ המשפטי
לממשלה ]  ,טעוניו התמוטטו כבנין

קלפים .

33

מצבם של מתנגדי קסטנר  ,פחות משנה אחרי שהותר דמו לא היה נוח ביותר  .הם ניסו להציג פירוש

שונה של פסק  -הדין ונאחזו בדעת המיעוט של השופט משה זילברג  ,שקיבל את עמדת הלוי  .שרגא

32

א'

אנקוריון  ' ,הדבה והרצח '  ,הפועל הצעיר ,

כחבר  -כנסת
33

21

בינואר . 1958

הכותב היה עורך  -דין ופעיל במפא " י  ,ולימים כיהן

מטעמה .

ח ' ברטוב  ' ,קסטנר  ,תמיר והדיבה הרעה '  ,מעריב ,

27

במאי . 1982

הדברים נכתבו על רקע הוויכוח שהתנהל אותה

עת בעקבות שתי תוכניות הטלויזיה שעסקו בפרשת קסטנר ( ' כופר נפש ' ) ובמשפט ( ' גזר

יהודה

קווה .

דין ' ) ,

תוכניות שביים

קני ,ן

דלון

יחיעם ויץ

בירן  ,עורך  -דין צעיר ופעיל במפלגה הקומוניסטית באותה עת  ,טען  ,כי בעצם פסק  -הדין לא סיפק
את השלטונות  ,שתבעו זיכוי מוחלט  ,לא זיכוי פורמלי

כך  ,כי פסק  -הדין לא זיכה

את קסטנר ממש .

35

וחצוי ;

אולם כבר בשנת

34

תמיר טען עוד שנים רבות אחר

1958

את מתנגבי קסטנר שלוש שנים קודם לכן  ,בטון מהוסס ואפילו

הומר הטון הפסקני  ,שאפיין

אפולוגטי  -משהו .

בפסק  -הדין בערעור  -שלא כמו בפסק  -דינו של הלוי  -ננקטה עמדה שחרגה מן היחס

המקובל לשואה באותה עת  .משום כך  ,וכיוון שמשמעות פסק  -הדין לא הובנה מייד  ,ניתן לראות בו
עוד שלב לקראת גיבושה של תפיסה חלופית  .זאת ועוד  ,בשאלת קסטנר  ,שלא כמו בשאלות
אחרות הנוגעות לשואת יהודי אירופה  ,כבר בשנת

1958

לא ניתן היה להבחין באופן ברור היכן דרך

המלך והיכן השבילים הצדדיים  .השינוי בדימוי קסטנר הקדים אפוא את השינוי בדימוי השואה ,
והיה מהיר ממנו  .תופעה זאת באה לידי ביטוי  ,וביתר שאת  ,גם בשנות

השישים .

ה
שלוש שנים מאוחר יותר  ,באפריל  , 1961נפתח בירושלים משפטו של אדולף אייכמן  .השפעת
משפט זה על הציבור הישראלי היתה רבה עד מאוד  ,אולם השפעתו על מערכת הדימויים ההרואית

דו  -ערכית .

והסטריאוטיפית היתה

מצד אחד  ,עלתה במשפט שוב ושוב השאלה ' מדוע לא

התנגדתם ? מדוע הלכתם כצאן לטבח ? ' והתשובות עליה  ,אם נשמעו  ,היו ברוח אפולוגטית .
משה טבנקין  ,לדוגמה  ,כתב  ,ולא בלשון חיובית  ,כי היתה בו ' עצימת עיניים בפני האימה '  .אולם ,
36

37

מצד אחר  ,המשפט חשף את הנוער למצוקת היחיד והציבור בשואה  -למצוקותיו ולתחושת
חוסר האונים שלו  .לדעת ישראל גוטמן  ,אז חבר קיבצן להבות  -הבשן ועד במשפט  ,מכתב של
נערה לתובע  ,שבו הודתה לו על ש ' שחרר את דמעותיה '  ,הוא הוכחה לנכונות להתמודדות עם
המימד האנושי בשואה לא רק עם המימד ההרואי

שלה .

38

מגמה זאת השתלבה במגמה נוספת  ,שהחלה להתפתח באותם ימים  -שינוי בדמותו של ניצול
השואה בספרות הישראלית  ,שינוי שהתחולל במעבר מ ' דור תש " ח ' ל ' דור המדינה ' בשלהי שנות
החמישים ובראשית שנות השישים  .אחד הביטויים המרכזיים לשינוי זה  ,שניכר בראש וראשונה

בסיפוריו של אהרן אפלפלד  ,היה השימוש בדמות האנטי  -גיבור  ,שאותה עת החל לחדור למרכז
הבמה הספרותית  ,גם בסיפורת שעסקה בשואה  .השורד  ,שלא השתייך להווי הארצישראלי  ,הפך
לחלק מהדגם הספרותי

הארץ .

;

עד אז הוא תפס בו רק מקום שולי כגיבור משנה ביצירות סופרים בני

39

בראשית שנות השישים אנו עדים אפוא לניצני מפנה ביחסה של החברה הישראלית
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34

חמישה שפסקו  ,קול העם ,

35

ראה

36

בעניין זה ראה

:

10

. 1958

בפברואר

ש  ,תמיר  , ,עיוות היסטורי '  ,מעריב ,
:

קרן ( לעיל  ,הערה

; ) 13

24

באפריל

. 1987

ו "  , 1לעיל  ,הערה

. 24

טבנקין  ' ,משמעותו החינוכית של המשפט  :שיחה בשיחת מחנכים ' ,

מבפנים  ,כד  ( 3 - 2 ,אפריל  , ) 1962עם . 185 ,

37

מ,

38

י ' גוטמן  ' ,הסברת תקופת השואה והגבורה לנוער המתבגר '  ,בתפוצות הגולה  ,ג ] 19 - 18 [ 4 / 3 ,

עמ '
39

לשואה .

( חורף תשכ " ב ) ,

. 138 - 133

בעניין זה ראה  ,למשל

:

נ ' גרץ  ,חירבת חיזעה והבוקר שלמחרת  ,תל  -אביב

; 1983

וריבוי  :הסיפורת העברית בהתמודדות דיאלקטית עם מציאות משתנה '  ,אלפיים ,

לעיל  ,הערה

. 24

ג ' שקד  ' ,אור וצל  ,אחדות

, ) 1991 ( 4

עמ '

 ; 139 - 113ופן ,

השינוי בדימויו של קסטנר

כיצד השפיע מפנה זה על דימויו של קסטנר

?

בתקופת משפט אייכמן נדחקה דמותו של

דללן

קסטנר ,

הגיבור הטרגי והשנוי במחלוקת  ,אל שולי הבמה והתודעה  .אחרי הכול משפט זה  ,שהיה ריטואלי

במידה לא  -מעטה  ,הציב את השואה במרכז הבמה הלאומית  .זאת בניגוד למשפט קסטנר  ,שהסחי
 40אך כשבכל זאת נזכר קסטנר
והרפש נזרקו בו לכאורה ללא אבחנה מירכתי הביבים למרכז הבמה .
בתקופת המשפט  ,נעשה בדרך כלל נסיון להבין את דרכו ואת מניעיו ; כבר בראשית שנות השישים
נזהרו רבים מלאמץ את התפיסה שדיברה על ' מכירת הנפש

לשטן ' .

לשם הדגמת טיעון זה נביא דברים שנכתבו דווקא ב ' מבפנים '  ,בטאונו המרכזי של הקיבצן
המאוחד  .ב ' שיח חברים '  ,שנערך לרגל משפט אייכמן  ,ושכותרתו היתה ' עמידה על הנפש '  ,העלו
 42שבשנת  , 1943עת
כמה מהמשתתפים את פרשת הונגריה  .ן 4אחד מהם היה יוסף קורניאנסקי ,
שהה

בהונגריה  ,עקב מקרוב אחרי פעילות ' ועדת העזרה וההצלה '  ,שקסטנר היה מראשיה .

לדבריו ,

באותה שנה  ,כש ' היה קשה מאוד למצוא מקלט לאדם שלא מן המקום  ,גם לא בכסף '  ,מאחר
שסייעו
ש ' יהודי הונגריה לא רצו להסתכן '  ,חברי הוועדה בלטו ביותר בפעילותם  :הם היו היחידים
לפליטים  ,שימשו צומת ארגון לפעולות הצלה רבות באירופה  ,ושלחו שליחים שהגיעו עד

ורשה .

קורניאנסקי טען  ,כי אנשים אלה  ,ובהם קסטנר  ,לא היו בשום פנים ואופן משתפי פעולה  ,ואפילו
בכינוי ' יודנרט '  ,שבשנת

1962

היה עדיין מושג טעון ביותר  ,אין

לכנותם .

אנו כוללים את הכל תחת השם ' יודנראט '  .ההצלה בהונגריה  ,למשל  ,לא היתה כזו  .היא
לא היתה זרוע מבצעת של הגסטאפו  .האנשים רק ביקשו דרך להצלה  ,וחשבו את דרכם
לנכונה  .אפשר כיום לשפוט היסטורית  ,אם צדקו או לא  .אבל אין להכליל חברים אלה
בקטגוריה של ' משתפי

פעולה ' .

דובר אחר שהעלה את הפרשה ההונגרית היה צבי גולדפרב ,

43

שניסה להסביר את עמדתו בפרשה

זו תוך אבחנה בין ' שיתוף פעולה ' לבין ' בקשת דרך להצלה '  -שהוא להערכתו המושג המתאים

לאפיון דמותו של קסטנר ופעילותו  .גולדפרב טען כי קסטנר שגה  ,אך בשום אופן לא בגד  ,וסיפר
ייחודו
כי הוא מעולם לא הפריע לפעילות המחתרת החלוצית  .כמו כן הרחיב את הדיבור בסוגיית

של המצב בבודפשט בשנת  , 1944ערב התבוסה הגרמנית וסיום המלחמה  .את דבריו סיכם במלים
הבאות

:

אני רואה את האופן שבו התקבל ענין קסטנר בציבור כאסון היסטורי וכסילוף האמת

במלוא היקפה  .אין זו האמת ביחס לתקופה זאת . . .
הבאים את לקח השואה והוא  -עמידה על הנפש .

אין ספק  ,יש ללמד [ את ] הדורות
מלחמה  ,ולא כניעה  .ועמ זאת ,

יש להבחין בכל שעה במצב כשלעצמו  .מבחינה זו  ,כאמור  ,אין להשוות את מצב
הדברים בגיטו וארשה ב  - 1942 -נ 194למצב בגיטו בודפשט
40

בהקשר זה

ראוי לצייז  ,כי בשני " כרכים של ' מדינת ישראל "

ב . 1944 -

מחודשת ( תל אב ב

בן  -גוריון כלל אינו

) 1969

מזכיר את משפט קסטנר  .למשפט אייכמן  ,לעומת זאת  ,מוקדש פרק שלם ( ' משפט אדולף אייכמן '  ,שם  ,ב  ,עמ '
; ) 677 - 648

המקום היחיד שבו מוזכרת סוגיית ה ' סחורות תמורת דם ' הוא בקשר למשפט אייכמן ( שם  ,עמ '

 , ) 669 - 668וזאת בלי להזכיר כלל את שמו של
41

42

43

מבפנים  ,כד ,

] 19 - 18 [ 3 - 2

( אפריל

 , ) 1962עמ '

קסטנר .
43ן

. 184 - 173

הדובר  ,איש קיבצן דפנה  ,היה חבר תנועת דרור בפולין  .במהלך המלחמה עבר לסלובקיה ואחר כך להונגריה ,
ובראשית  1944הגיע ארצה  .מכתביו שימשו מקור מידע חשוב על המתרחש באירופה  .ראה ספר זכרונותיו :
בשליחות חלוצים  ,חיפה

תשל " ט .

הדובר  ,חבר קיבךן גרדוש

( פרוד ) ,

דרור והמחתרת החלוצית

שם .

היה מפליטי פולין  .הוא הגיע להונגריה בזמן המלחמה  ,והפך לאחד מראשי

ראה ספר זכרונותיו

:

עד קו הקץ  ,קכהן לוחמי הגטאות ,

.

תשמ " א .

~

דיון

יחיעם ורץ

קורניאנסקי וגולדפרב היו שניהם אנשי תנועת דרור  .בכל תקופת המשפט היו יוצאי תנועה זו

בהונגריה היחידים שלא התייצבו בשום צורה שהיא לימין קסטנר  .זאת בשונה מאנשי השומר

הצעירת וכמובן מאנשי גורדוניה  -מכבי  -הצעיר  ,שהיו מגיניו הנאמנים והעקביים ביותר  .הסיבה
לכך נעוצה  ,במידה רבה  ,בחולשת מעמדה של התנועה בהונגריה  ,שהביאה לכך שגם מעמדם של

חלש .

יוצאי התנועה שעלו לארץ היה

פרופ ' אלכסנדר ברזל  ,חבר כפר  -החורש וממנהיגי

' גורדוניה  -מכבי  -הצעיר ' בהונגריה כתב על כך
ממוצא

הונגרי ' .

45

:

' ל " דרור  -הבונים " לא היה

[ בארץ ]

כח נושא

העובדה שבראשית שנות השישים הם העזו לבטא בפומבי  -ועוד בבטאונו

המרכזי של הקיבוץ המאוחד  -את עמדתה הייחודית של המחתרת החלוצית בהונגריה היא ,
להערכתי  ,עדות רבת משמעות לשינוי בדימוי קסטנר אך גם לנכונות להתמודד עם יסודות שנויים
במחלוקת  ,הקשורים לתגובה היהודית בשואה בכלל  .לכאורה לפנינו אפוא דוגמה לכך שהשינוי

בדימוי השואה הקרין על השינוי בדימוי של קסטנר  .אולם מעיון מדוקדק עולה  ,כי זהו עוד גילוי

של התופעה שכבר ציינו את עצם קיומה  :השינוי בדימויו של קסטנר ה ק דים את השינוי בדימויה

של השואה  ,היה מהיר ממנו  ,ובמידת מה הוא גם שחולל אותו .
ביטוי נוסף לשינוי בדימוי השואה עלה שנתיים מאוחר יותר  ,ביולי . 1964
יואל בראנד  ,מי שכתב בראשית

באותו חודש נפטר

לאליעזר קפלן ' תבין שמחובתי בתור שליח יהדות הונגריה

1945

לפעול בכל מה שאפשר כדי להחיש להם [ לשארית הפליטה ] עזרה  ,אם לא הצלחתי בהצלת
הנפשות שהוצאו

להורג ' .

מותו עורר שוב את הפרשה  - ,שהפעם הצטיירה בעיקר כטרגדיה ,

46

כסיפור נעדר פשר המניב שאלות ללא מענה  ,ולא נדונה עוד במושגים מעין  -שיפוטיים של טוב
ורע  .ההיסטוריון בלה ואגו  ,שלימים חקר את הפרשה ,
לאו

?

47

שאל  ' :האם היו מעשיו נכונים בשעתו  ,אם

האומנם תרמו גם צעדיו הבלחי מוצלחים שלא ניתן [ היה ] להציל חלק מיהודי הונגריה

תשובתו לשאלות אלה היתה

:

' ספק אם

אפשר לצפות לתשובה על שאלות אלה ' .

48

?'

ואילו חיים גורי

כתב

:

44

מ ' אלפן ( פיל )  ,חבר קיבוץ העוגן ומהמפקדים הקרכזיים של המחתרת החלוצית בהונגריה  ,העיד לטובתו מטעם

יואל בראנד האומלל  .מה היה עושה במקומו איש אחר  ,שליחם של נידונים למות

?

היה

טס כמוהו לקושטא  ,יורד מן המטוס ומתחיל לרוץ כאחוז עווית בתחרות נגד הזמן  .לא

נגד הימים  ,אלא נגד השניות  .לפגוש את המסוגלים לשמוע ולעשות

משהו .

ישנם מסתבר מצבים כאלה בהם ההוויה הסוריאליסטית היא ההוויה הריאלית היחידה

לאלה אשר נידונו לחיות ולפעול בתחום לא יאומן  .ראינו פעם תמונות כאלה  :פניו של

התביעה  ,תאת לפי בקשתה המפורשת של האנוי בראנד  .אלפן סיפר לי על כך כראיון שערכתי עימו
בפברואר
45

ב 6-

. 1992

במכתב אלי  ,כפר  -החורש ,

26

בפברואר  . 1992המכתב נכתב בעקבות ראיון שערכתי עימו

ב 13 -

בפברואר באותה

שנה  .כן נכתב בו  ' :לא היתה [ להם ] הנהגה שיכלה להוביל תגובה ; [ הם ] הקימו כארץ קבוץ אחד בלבד

:

פרוד .

שאר העולים המעטים היו מפוזרים בקיבוצים אחדים מצפון ועד הנגב  ,ולפי מיטב ידיעתי מעולם לא קוים
ביניהם קשר תנועתי משמעותי  ,וזאת לעומת פעילות רבה של שתי התנועות הגדולות יותר  ,שחבריהן היו פעילים
ותפסו עמדות גם בארץ  ,בהנהגות תנועות הנוער הישראליות  ,במפלגות  ,בקיבוצים אחדים '  .על התנהגות יוצאי

ל)ע12

דרור בתקופת המשפט הוא מדבר במושגים של ' שתיקה

רועמת ' .

. 553 - 1598

46

ירושלים ,

47

ראה  ,למשל  :ב ' ואגו  ' ,פעולות המודיעין בצד שליחותו של יואל כראנד '  ,קובץ יד  -ושם  ,י ( תשל " ה )  ,עמ ' . 94 - 81

48

 18בפברואר , 1945

ב ' ואגו  ' ,יואל בראנד  ,דבר ,

אצ " מ ,
17

ביולי

. 1964

השינוי בדימויו של קסטנר

דללן

4
,
? ,

"

יואל בראנה מעיד
במשפט אייכמן

( 29

במאי

) 1961

איש שבנו אבד לו לפתע בהמונה של עיר  ,נעלם  .אשה שכל חסכונותיה הוטמנו בארנק
שנשכח על ספסל

בבית  -הנתיבות . . . .

49

לצד הערכות כאלה הופיעו אמנם גם תגובות מסוג אחר  .אביעזר גולן  ,לדוגמה  ,כתב  ' :הקללה

-

בליבו

על מנהיגי היישוב  -יבשה על שפתיו  .עייף מדי היה  ,ואכול מדי שנאה לנאצים  ,משיוותר
המקובלות
מקום לשנאה נוספת '  50 .אולם תגובות מסוג זה  ,שפחות מעשר שנים קודם לכן היו
והרווחות  ,נדחקו עתה לשוליים  .כבר לא היה זה נאה לעסוק בפרשה כזאת בטונים

מאשימים .

151

ביולי . 1964

49

ח ' גורי  ' ,יואל בראנד '  ,למרחב ,

50

א ' גולן  ' ,האיש שלחם בנאצים עד יומו האחרון '  ,ידיעות אחרונות ,

17

. 1964
15

ביולי

משפט קסטנר

ודימויה של השואה בתודעה הישראלית
דליה עופר

במחקרו על תגובת הציבור והעיתונות על משפט קסטנר בשלביו השונים מצא יחיעם וקן  ,שחל
שינוי מהותי בהתייחסות לקסטנר ובתיאור דמותו ואישיותו כמנהיג

ציבורי .

הוא עקב אחר

התפתחות זו  ,והגיע למסקנה  ,שהיא ביטאה למעשה שינוי בדימוי של השואה בחברה הישראלית

בשלהי שנות החמישים  .לדעתו  ,הפולמוס הציבורי שעורר משפט קסטנר נסב על השואה יותר
מאשר על פעולתו של קסטנר עצמו  ,והשינוי ביחס כלפיו לא היה אלא עדות לתמורות שחלו

בדימויה של השואה  .אף  -על  -פי שאני מקבלת חלק מדבריו של

וקן על

תהליך התמורה האיטית

בהבנתם של אנשי רוח ואנשי תקשורת בישראל את השואה ואת משמעותה  ,אינני מסכימה
ששינויים אלה ניכרו כבר בשלהי שנות החמישים ושיש לקשור את הדברים בהתפתחויות הנוגעות
למשפט

קסטנר .

וקן בחן בהעמקה ובקפדנות את אירועי המשפט ואת הדיון שעוררו באמצעי התקשורת בקרב
אנשי רוח סופרים ועיתונאים וכן את הפולמוסים הפוליטיים שהתנהלו באותם ימים  ,אך בחינה זו
כשלעצמה אין בה כדי להוביל למסקנה בדבר הקשר בין הבנה כוללת של השואה ושל משמעותה

לבין היחס למשפט בציבור  .כדי להגיע למסקנה זו נדרשת בחינה רחבה בהרבה של החברה
הישראלית ושל המקום שתופסת השואה בהווייתה  .במשפט קסטנר  ,שנערך בשנים

1958 - 1953

נחשפו היבטים שונים של המציאות בישראל  ,ויש לבחון אותם כחלק מן ההתפתחות החברתית ,

הפוליטית והתרבותית של החברה הישראלית  .אף  -על  -פי שבמוקד המשפט ניצבה הביקורת על
התנהגותו של פעיל יהודי ציוני בהונגריה בעת הכיבוש הנאצי  ,באו בו לביטוי המאבקים
הפוליטיים של החברה הישראלית  .ההתייחסות של סקטורים שונים בחברה לשואה קשורה היתה

בתקופה זו לעמדותיהם האידאולוגיות והפוליטיות  .בחינה אינטלקטואלית  -ביקורתית של קורות
השואה ושל משמעותה בחיים היהודיים ובישראל עדיין לא התגבשה באותה עת  .קדם למשפט
קסטנר הוויכוח הציבורי בעניין הסכם השילומים מגרמניה  ,ושניהם שיקפו מבוכות וסערת רגשות

אמיתיים  ,מחד גיסא  ,ושימוש בשואה לקידום מטרות פוליטיות  ,מאידך גיסא  .באותן שנים היה
למאבקים הפוליטיים משקל מכריע בעיצוב הדימוי הציבורי על השואה  ,ומשפט קסטנר והדיון
הציבורי שהתעורר בעקבותיו היו גורמים מאיצים בתהליך

זה  .י

המתחים הפוליטיים בקרב השמאל נתגלעו בין מפ " ם ו ' אחדות העבודה '  ,שזה אך נוסדה  ,לבין
2ן12

מפא " י וכן בין הקומוניסטים לבין כל שאר מפלגות השמאל ובכללן מפלגת השלטון  .המתח

הפוליטי בין הימין לשמאל התמקד ביחסים עם ' חירות '  ,שנוסדה בשנת  , 1948וראתה עצמה

1

לנושא השילומים ראה

 , New York 1986 :ו

"

"

,

0א0א 0ש

History
.
ן
~ ofthe

ג

.

:

 . Sagi , German:א

משפט קסטנר ודימויה של השואה

דיון

ממשיכתה של התנועה הרוויזיוניסטית ויורשתו האמיתית של זאב ז ' בוטינסקי  .כמו כן קבעה

' חירות '  ,שהיא מייצגת את האופוזיציה לשלטון ' תנועת העבודה ' כבר מתקופת היישוב  .בראשית
שנות החמישים ניהלו ראשי ' חירות ' את מאבקם בעיקר במפא " י  ,שלדעתם ייצגה את המדיניות

המסורתית .

הציונית

לכנסת בשנת

1955

' הציונים הכלליים )  ,שהיו שותפים לממשלה  ,פרשו ממנה ערב הבחירות

ולאחר מתן פסק  -הדין בעניינו של מלכיאל גרינוולד בבית  -המשפט

מיידיים .

וכך עשו גם ראשיהם שימוש במשפט לצרכים פוליטיים

בבחירות לכנסת השנייה בשנת

1951

הזדמנות לשפר את מעמדה בזירה

המחוזי .

2

איבדה ' חירות ' כמחצית מכוחה  ,והמשפט היה עבורה

הפוליטית .

בהמשך לוויכוח הנוקב על הסכם השילומים

מגרמניה  ,שהחל בראשית שנות החמישים ונמשך עד ספטמבר  , 1952הדגישה ' חירות ' את לקח
השואה ואת אחריותה של ישראל לשקפו במדיניותה ובהווייתה  .במסגרת המאבק נגד הממשלה

על הסכם השילומים יזמה ' חירות ' הפגנות המוניות  ,שבחלקן היו אלימות  .בהתקפתה החריפה על
מפא " י בעניין השילומים עמדה ' חירות ' על ההקשר שבין המדיניות הקלוקלת של הסוכנות כלפי
יהודי אירופה מאז עליית היטלר לשלטון ובתקופת המלחמה לבין הניצול הקר של ' זכר הקדושים '

לביסוס שלטונה  .בתעמולה נגד הסכם השילומים טענה ' חירות '  ,שבהסכם זה חזרה מפא " י על
בגידתה באינטרסים האמיתיים של מדינת ישראל כיורשת של קורבנות

השואה .

3

המתח הפוליטי

ניזון גם מהתנגשות בין  -דורית  ,בין הממסד הפוליטי הבוגר לבין דור הפעילים הצעירים  ,שנשאו

השחרור .

בחלק ניכר של נטל המאמץ הצבאי במלחמת

הם הביעו ביקורת על הביורוקרטיה

השלטונית ועל העדר נורמות של שלטון תקין  .אחת הקבוצות שביטאה ביקורת זו היתה ' שורת

המתנדבים '  ,שהוקמה בשלהי  , 1952ורבים מחבריה באו מקרב הצעירים של ראשית שנות

המדינה .

4

בראשית שנות החמישים שיקף השיח על השואה ועל מלחמת  -העולם בעיתונות הישראלית את
הגישות המקובלות לנאציזם שהיו מקובלות בספרות ההיסטורית  ,והציב את הדמוניות של השיטה
ושל מנהיגיה

במרכז .

פה ושם באו לידי ביטוי חלוקות דיכוטומיות לטובים ורעים  ,לחכמים

וטיפשים  ,לאלה שצפו את העתיד להתרחש ואלה שלא השכילו לראות למרות הכתובת על

הקיר .

בגישות סטריאוטיפיות אלה הוצגה ההתנהגות של היהודים בשואה מתוך עמדה שיפוטית

מובהקת ' .
דיון משמעותי ומעמיק

יותר בתקופת השואה היה נחלתו של ציבור מצומצם יחסית של אנשים .

בעיקר מקרב הניצולים  -שרבים מהם לא דיברו על הנושא אלא בינם לבין עצמם  -ובהם פעילי
תנועות הנוער והפרטיזנים  .הנושא נדון בימי הזכרון של מרד גיטו ורשה ( שנקבע בשנת

2

לעניין המפה הפוליטית והמפלגות בישראל באותה תקופה ראה
תל  -אביב

 , 1985עמ '

שגב  ,המיליון

:

1958

י ' גלנור  ,ראשיתה של הדמוקרטיה בישראל ,

. 177 - 149

השביעי :

החברה הישראלית והשואה  ,ירושלים

. 1992

3

ת'

4

על ' שורת המתנדבים ' ועקרונותיה ראה  :שורת המתנדבים ( סדרה א '  ,דברי מחשבה מס '  , ) 4ירושלים

5

על

כיום

חקר הנאציזם והשואה בשנות החמישים ראה

:

. 1953

ד ' קולקה  ' ,מגמות בחקר הנאציזם והשאלה היהודית

בהיסטוריוגראפיה הגרמנית '  ,י ' נוטמן ונ ' גרייף ( עורכים )  ,השואה בהיסטוריוגראפיה  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ '
 ; 25 - 1על

ההתייחסות אל השואה ראה

:

שגב ( לעיל  ,הערה

; )3

נ ' קרן  ,השפעת מעצבי דעת הקהל מחד גיסא

ומחקר השואה מאידך גימא על התפתחות הדיון החינוכי ותוכניות הלימוד בנושא השואה בבתי הספר העל -

יסודיים ובחינוך הבלחי פורמלי בישראל ,
האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

 , 1985עמ '

, 1981 - 1948

. 36 - 12
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הזכרון לשואה ולגבורה )  ,ובצום י ' בטבת  ,יום הקדיש הכללי  .הכותבים והנואמים בעצרות הזכרון

-

הרבו להתייחס לגיבורים אקטיוויים ולקורבנות פסיוויים  ,ואף  -על  -פי  -כן הוצגו גם התייחסויות
מורכבות יותר למנהיגות היהודית ולתגובתו של הציבור היהודי כולו בתקופת

השואה .

6

הספרים

שזכו להד רחב ביותר באותן שנים היו ספריהן של רייזל ( רוזקה ) קורצ ' אק  ' ,להבות באפר '  ,וחייקה
גרוסמן  ' ,אנשי המתתרת '  ,בצד ספריו של ק  .צטניק  .הם ביססו את הדימוי של גבורת הלוחמים
כתגובה התיובא העיקרית בתקופת השואה ואת הפסיוויות של כלל הציבור היהודי בעיקר

במחנות  .עם זאת  ,ראוי לשים לב שבספרה של גרוסמן הוצגה הערכה פחות חד  -משמעית של
1 54
6

נ ' קרן וש ' חולבסקי  ' ,לא כבו הלהבות '  ,השבוע בקיברן הארצי  15 ( 27 ,באפריל
הגטו הבהב '  ,שם  1 ( 30 ,במאי  , ) 1959עמ '  ; 16א " א ברמן  ' ,בלהבות הגטו '  ,שמאל  ,א ,

 , ) 1955עמ '  ' ; 2 - 1בלהבה של

;5

16 ( 1

מ ' ריבולוב ומ ' שושני  ' ,מדינת ישראל בת חמש ושואת יהודי אירופה '  ,הדואר  ,לב  ,יא

( 17

באפריל

 , ) 1953עמ '

באפריל  , ) 1953עמ '

יושב  -ראש היודנראט בביאליסטוק יעקוב באראש  .במהדורות החדשות של ספרים אלה נוספו טקס זכרון במלאת
פרקים ותעודות שהעידו על 1גישה מתונה קצת

יותר " .

בניסן
שנה" ז למרד
הגטאות ( כ
עשרים

7

אין תימה  ,שבטיעוני הצדדים במשפט קסטנר  ,ובעיקר בטיעוני ההגנה  ,וכן בפסק  -הדיך ,לא

תשכ " ג )

היתה הבנה של ממש למצבם המיוחד של יהודי הונגריה לאחר הכיבוש הגרמני  .הנושא האמיתי

שעמד לדיון לא היה פעילותו של קסטנר והמשא  -ומתן שניהל עם הגרמנים והשלכותיו על הצלת
הציבור היהודי כולו  ,וזאת למרות העובדה שעל הוצאת דיבה בעניין זה נתבע גרינוולד לדין

לאמיתו של דבר נסב הדיון על מפא " י ועל מדיניותה ' הגלותית ' בתקופת

השואה .

;

' גלותיות ' זו

הוצגה בפי הטוענים להגנתו של גרינוולד כאילו היא עדיין ניצבת למכשול לעיצוב המדיניות
הנכונה שתבטיח את עצמאותה של ישראל  .לעומת זאת  ,ההקשר ההיסטורי ההונגרי והיהודי

הועלו באופן מקוטע בלבד  .לא הובנה החשיבות של המהירות שבה התרחשו האירועים ושל פרק

7

ספרה

של קורצ ' אק  ' ,להבות באפר '  ,יצא לאור לראשונה בשנת

היד הפולני על  -ידי ד ' הנגבי
מהדורות ובשנת

1965

;

יצאה לאור מהדורה שלישית ומורחבת  ,באותה הוצאה  ,ובה נוסף פרק על היער ,

ובמקומות שונים שובצו תעודות שנתגלו
ראשונה בשנת
1965

, 1949

1946

בספריית פועלים  ,ותורגם לעברית מכתב -

הספר נכלל בסדרה שנקראה ' גזירות ת " ש  -תש " ה '  .הוא נדפס באותה שנה בשתי

בארכיונים .

ספרה של גרוסמן  ' ,אנשי המחתרת '  ,יצא במהדורה

אף הוא בספריית פועלים וזכה לשתי הדפסות  .מהדורה שנייה ומורחבת ראתה אור בשנת

באותה הוצאה  .בעמודים

398 - 397

במהדורה זו כותבת המחברת על מהות השוני בין

המהדורות השונות .

היא מציינת שהוא נובע מן החומר הארכיוני שנתגלה ובעיקר תעודות היודנראט של ביאליסטוק  ,שפורסמו

בעריכתו של נ ' בלומנטל  ,דרכו של יודנראט  :תעודות מגטו ביאליסטוק  -ירושלים  , 1962ומתייחסת לשתי

הדרכים  ,דרך המרד ודרכו של היודנראט .
265 - 263

בעניין גישתה המתונה יותר ליודנראט  ,ראה כמהדורה זו  ,עמ '

( שיחתה של המחברת עם איגרתו של כאראש)  ,עמ '

לקראת יציאת צעירים מן הגיטו ) ובעיקר עמ '

והיודנראט ) .

וראה בין

השאר :

ק.

במהדורה שנייה ומורחבת בשנת

285 , 281 - 275

צטניק  [ 135633י '

. 1961

270 - 269

( הקשרים עם  -היודנראט להשגת בגדים

( השיחה עם מרדכי טננבוים  -תמרוף על באראש

די  -נוו ]  ,סלמנדרה ,

תל  -אביב תש " ז

;

הספר יצא לאור

12~ 5

דיון

דליה עופר

הזמן הקצר שעבר מאז הפלישה הנאצית במארס

1944

ועד לראשית הגירושים מערי השדה בסוף

אפריל  .כל אלו פגעו ביכולתה של ההנהגה היהודית בהונגריה ומחוצה לה

לגבש מדיניות כוללת .

הנסיון שרכשה יהדות הונגריה במהלך המלחמה  ,עד לכיבוש הנאצי במארס  , 1944אף הוא לא

נתפס כמרכיב בעל משקל בעיצוב ההבנה שלה ושל מנהיגיה  .למרות ההשלכות של התפתחות
המלחמה בחזיתות השונות של ההתארגנות היהודית בהונגריה  ,גם נושא זה לא עלה בדיוני שני
הצדדים במשפט  ,וכן לא היתה התייחסות להשלכות של התפתחות המלחמה על יכולתם של
יהודים בארצות המערב להשפיע על ממשלותיהם  .לחוקר וללומד את הנושא היום ברור  ,שרק
באמצעות ההבחנה והשקלול של כל הגורמים הללו ניתן להגיע להערכה נכונה יותר של פעולתו
של

קסטנר .

8

עשר השנים שעברו על יהודי הונגריה שהעידו במשפט מאז האירועים הנדונים היו פרק זמן

ארוך וקצר כאחד  :ארוך  ,שכן זכרון המאורעות כבר עוצב בפרספקטיווה חדשה ; קצר  ,שכן לא היה
עדיין הריחוק שיאפשר פרספקטיווה היסטורית  .עובדות רבות הידועות היום במחקר היו חסרות ,
והאינטרפרטציות האישיות של העדים  ,שהן מעצם הגדרתן חלקיות בלבד  ,הושפעו מן הקירבה

לאירועים וממעורבותם האישית  .קסטנר  ,למשל  ,הוצג כמי שעמד בראש היודנראט  ,והתנועה
הציונית  -כגורם פוליטי בעל חשיבות מרכזית בקרב יהדות הונגריה  ,ואילו היקפה ומעמדה

האמיתיים לא הובהרו על  -ידי הצדדים  .כלל לא הופנתה תשומת  -הלב להרכב החברתי של התנועה
הציונית בהונגריה ולכך שכמעט לא נכללו בה אישים מקרב המנהיגות המכובדת והאמידה של
הציבור  .ועד ההצלה  ,שהורכב במיוחד מאנשי התנועה הציונית  ,לא תואר בממדיו הנכונים  ,ולא

ניתנה תשומת  -הלב הראויה לטיב הקשרים שהיו לחבריו עם גורמים ממשלתיים

בהונגריה ' .

נושאים מרכזיים בעניין המשא  -ומתן עם הנאצים  ,שהיו ידועים בתקופת המשפט לקונגרס
הציוני הכ " ב

( ) 1946

 ,והיו יכולים לסייע לתביעה  ,כלל לא הועלו במשפט  .ממסמך זה היה ידוע .

למשל  ,על שיתוף  -הפעולה בין הגורמים היהודיים השונים  .שפעלו להצלתם של יהודי הונגריה ,

ועל חלוקת העבודה ביניהם  ,כגון  :המאמצים של הצלב האדום הבינלאומי  ,שעליהם היה אחראי
משה קראוס  ,איש ה ' מזרחי '  ,שעמד בראש המשרד הארצישראלי בבודפשט  ,והמגעים שניהל אוטו
קומויי עם הרשויות ההונגריות כדי להניאן מתמיכה במדיניות הנאצית  .פעולות אלו הן פרי מאמץ
משותף וכל הגורמים  ,כולל קסטנר  ,היו מתואמים אלה עם אלה  .בית  -המשפט גם לא שמע על
עבודת הצוות הרחבה של הגורמים השונים בתנועה הציונית בהונגריה  ,שניהלו את פעולות

ההצלה  .לא הודגש כיאות  ,שהציבור היהודי הרחב בהונגריה לא הכיר את המנהיגות הציונית ,
שלא באה מן הקבוצות החברתיות המבוססות בקרבו  ,ולא סופר כי כאשר הזהירו חברי תנועות
הנוער מפני הגירושים בערי השדה  ,לא שמעו

לדבריהם .

במשפט לא הועלתה המחלוקת החריפה  ,שהתעוררה בציבור היהודי עם הצגת תוכנית רכבת

ההצלה  .רבים לא האמינו לנאצים וחששו להצטרף לרכבת  ,וכדי לעורר את אמון הציבור שלחה
הנזי בראנד את שני ילדיה ברכבת ואוטו קומויי שלח בה את בתו היחידה  .רק לאחר מכן  ,בשלב
156
8

ו'

רפאלי  ' ,משפט קסטנר '  ,עבודה סמינריונית לתואר מ " א  ,המכון ליהדות זמננו  ,האוניברסיטה העברית ,

ירושלים ,
9

 ; 1992ש ' רוזנפלד ,

תיק פלילי

: 124

משפט גרינוואלד קסטנר  ,תל  -אביב תשט " ו ; ד ' דינור ,

גילויים חדשים על האיש ופועלו  ,חיפה . 1987
דינור ( שם )  ,עמ '  ; 47 - 36רפאלי  ,שם .

קסטנר :

משפט קסטנר ודימויה של השואה

האחרון של הכנת רשימת הנוסעים  ,התעוררה תחרות על ההצטרפות  .כמו כן לא

דל זן

צוין שבמשך
 ,שררו

חודשים ארוכים  ,מאוגוסט עד דצמבר  , 1944כאשר הגיעו סוף סוף נוסעי הרכבת לשווייך
ותו לא 0 .י
מתה רב ואי  -ודאות באשר לגורלם  .במשפט נוצר הרושם שהיתה זו רכבת המיוחסים
מחזקת את
העובדה שנושאים אלה  ,שהיו ידועים  ,כאמור  ,לשני הצדדים במשפט  ,לא הועלו בו ,

מה שנאמר לעיל  ,שמלכתחילה היה זה משפט פוליטי  .עורך  -הדין שמואל תמיר ,

שייצג את ההגנה ,
התביעה

והפרקליטות  ,שייצגה את התביעה ( היועץ המשפטי לממשלה חיים כהן ייצג אישית את
שייכים ישירות
רק בשלבים האחרונים של המשפט )  ,שילבו בטיעוניהם נושאים שונים שלא היו
בהם
לפעילותו של קסטנר  .נושאים אלה היו קשורים לפעילות הפוליטית של הסוכנות  ,ובלטה
שפעלו
שליחותו של יואל בראנד לקושטא  .שליחות זו הוכיחה את התיאום בין הגורמים השונים

בהונגריה  ,אך היא לא היתה קשורה לרכבת ההצלה ולא היה בה כדי להוכיח מה ידע הציבור בערי
לפגוש במשה
השדה על תכליתו של הריכוז בגטאות ועל הגירושים  .נסיעתו של בראנד לחלב

של

שרת  ,מעצרו על  -ידי הבריטים והעברתו למעצר בקהיר הוצגו על  -ידי ההגנה כדוגמה לנסיונה
לעסוק
הנהלת הסוכנות  ,שהונהגה על  -ידי מפא " י  ,לממש אינטרסים פוליטיים בשעה שהיה עליה
אך ורק בהצלת היהודים  .כך גם הפך ראש הממשלה באופן מפורש וישיר לאחת

הדמויות  ,שהיו

אחראיות ל ' בגידה ' בבראנד ויהודי הונגריה  .בדרך זו הצליחה ההגנה לשרבב למשפט את פעילותה
של המשלחת הארצישראלית בקושטא  ,שהיתה נציגתם של ועד ההצלה ושל הסוכנות היהודית
זו
שם  ,ולהציג את שליחיה כמי ששירתו אינטרסים מצומצמים ומפלגתיים  .למותר לציין שהרחבה
לא היתה קשורה לפרשת המשא  -ומתן של קסטנר  .ראש הממשלה דאז  ,שרת  ,לא היסס להתערב
אצל היועץ המשפטי לממשלה ואצל שר המשפטים פנחס רוזן  ,כדי להשפיע על עמדותיה של

התביעה .
ביומנו  .י

הוא עצמו היה מעורב בהדרכה של העדים אהוד אבריאל  ,וטדי קולק כפי שרשום

ן

את הפוליטיזציה של המשפט יש לראות על רקע התרבות הפוליטית בישראל בשנות העיצוב

של המשטר הדמוקרטי בישראל  .השואה מילאה רק תפקיד משני בדרמה זאת  ,שהפכה טרגדיה .
 הנחתהשינוי ביחסה של העיתונות לקסטנר משקף את התדהמה בעקבות הרצח ואת רגשות אי
והאשמה של גורמים מסוימים  ,ויש לראות בו קריאת תיגר על התרבות הפוליטית הבוטה  .בתגובות
לפסק  -הדין של בית  -המשפט העליון  ,שחתם את הפרשה  ,ניכרים כבר השינויים שהתחוללו בשנים

מאז החל המשפט ועד לסיומו המלא  .הציבור חווה את הזעזועים של פרשת לבון ואת חזרתו של
בן  -גוריון לשלטון  .מבצע סיני הסתיים בנצחון ובנסיגה  ,אך הוא חיזק את תחושת הבטחון והחליש
את הדימוי של ישראל הבודדה  ,שרווח בציבוריות הישראלית בשנים

חברתית  -כלכלית חל שינוי בתקופה זו ; משירד מספר העולים  ,בשנים

. 1955 - 1954

1958 - 1952

גם מבחינה

 ,נפתרו חלק מן

2ן

הבעיות החמורות שהיו כרוכות בקליטת העלייה

ההמונית .

המשפט תרם להיווצרות הבקיעים הראשונים בשיח הציבורי הסטריאוטיפי על השואה  .ואף

-

על  -פי  -כן עיקרו היה מעוגן עדיין בגישות אידאולוגיות סקטוריאליות  .עמדות חדשות לגבי שיקול

הדעת בשאלה  ,אם להתנגד אם לאו  ,הוצגו כעדויותיהם של חברי תנועות הנוער בהונגריה  .הם

6נ . 47 -

10

דינור

11

מ ' שרת  ,יומן אישי  ,ב  ,תל  -אביב

12

( שם )  ,עמ '

 , 1978עמ ' 92 , 376נ ,

. 414

על פרשת לבון ראה  :ד ' הורוב " ן וא ' חסין  ,הפרשה  ,תל  -אביב
עזה  ,תל  -אביב . 1991

; 1961

לעניין מבצע סיני ראה  :מ ' בראון  ,בשערי

1 57

דיון

דליה עופר

הסבירו  ,מדוע האופציה שעמדה בפניהם אז לא היתה התנגדות אלא הצלה  .להד רחב יותר זכה
שירו של נתן אלתרמן  ' ,יום הזכרון והמורדים '  ,שהתפרסם ב ' טור השביעי ' בעיתון ' דבר '
באפריל  , 1954ובעקבותיו התעורר פולמוס

לוהט .

ב 30 -

העובדה  ,שאלתרמן גנז את הרהוריו ואת

רשימותיו בעקבות הוויכוח בעיתונות  ,מלמדת עד כמה קשה היה להתייחס אל התגובה היהודית
בתקופת השואה בגישה שונה מאלה שהיו מושרשות בחברה הישראלית 3 .י
בעקבות כל הנאמר לעיל אני חוזרת לטענתי  ,שעדיין לא ניתן להסביר את השינוי  ,שחל בשלהי
שנות החמישים ביחס לאישיותו של קסטנר ולדמותו כמנהיג יהודי בתקופת השואה  ,כשינוי

בהבנה ובדימוי של השואה  .אם בעקבות בדיקה קפדנית של ההתבטאויות בנושא השואה  ,שלא
היו קשורות לאירועי המשפט  ,יתברר שקיים רובד של התייחסות לנושא שאינו רובד פוליטי ואינו
נדבך להצדקה של השקפה פוליטית זו או אחרת  ,ניתן יהיה לייחס למשפט קסטנר השפעה כה
מרחיקת

לכת .

אך יש להמשיך לעיין ולחקור בסוגיה

זו .

את הגורמים לתמורות בהבנת השואה וביחס לדמויות השונות שבלטו בפעילותן באותם ימים
יש לחפש בשינויים שחלו בסדר היום החברתי  ,התרבותי  ,הפוליטי והכלכלי של החברה
הישראלית בין העשור הראשון לקיום המדינה לבין התקופה ממשפט אייכמן עד מלחמת ששת

הימים  .לא ניתן להפריד את הדברים מן השינויים הדמוגרפיים בחברה הישראלית  :גדל הציבור ,
שלא היה לו קשר משפחתי ישיר או קשר עקיף כלשהו לחוויות האובדן של השואה  .באוץ
ובמרכזים אחרים בעולם התרחב מחקר השואה  ,והוא הסתייע בחומר שנאסף לצורך הכנת כתב

התביעה במשפט אייכמן והושפע מכך ומן המשפט עצמו  .הוויכוחים בשאלת ההנהגה היהודית
התעוררו מחדש  ,ובנימה שונה  ,בעקבות כתבותיה של חנה ארנדט  ,שסיקרה את משפט

אייכמן .

היא טענה  ,שאלמלא היו היהודים מאורגנים באמצעות המועצות היהודיות  ,היה מספר הנספים

קטן יותר .

בכך הטילה גם על המנהיגות היהודית אחריות להיקף הרצח שביצעו הנאצים

ולהצלחתו הכמעט מושלמת  .התשובות לארנדט והפולמוסים שהתעוררו בעיתונות התחדדו בקרב
חוקרים והיסטוריונים כאשר נתפרסם בראשית שנות השישים ספרו של ראול הילברג על חורבן
יהודי אירופה  .כל אלו שינו את רמת הדיון על פרשיות שונות בתקופת השואה ויצרו פרספקטיווות
חדשות לחקר השואה ולעיון

13

במשמעותה .

4ן

השואה לא עמדה באופן מודע בראש סדר היום של

נ ' אלתרמן  ,על שתי הדרכים  :דפים מן הפנקס  ,ההדיר וביאר ד ' לאור  ,תל  -אביב תשמ " ט ; וראה דבריו של לאור ,

' עוד על שתי הדרכים '  ,שם  ,עמ '  . 148 - 113ראוי לשים לב במיוחד לתהליך הכתיבה של השירים  ,לתאריכי
פרסומם בעיתונות ולפולמוס עליהם כפי שמפרט לאור  .תגובה אופיינית של אחד מן הלוחמים עצמם לשירו של

אלתרמן  ' ,יום הזכרון והמורדים ' ראה
14

:

ט ' בוזיקובסקי  ' ,המורדים הפרנסים והמשורר '  ,משא ,

27

במאי

. 1954

ארנדט סיקרה את משפט אייכמן עבור ה ' ניו  -יורקר '  ,וכתבותיה  ,שהתפרסמו מדי שבוע  ,כונסו לימים בספר תחת
הכותרת  Jerusalem : the Banality ofEvil , New York 1962 :ח . Eichmann 1המענה העיקרא

]

של ארנדט ,

שעוררה את הפולמוס  ,היתה  ,שהמנהיגות היהודית בתקופת השואה הפכה לשותפה לרצח בכך שהקלה על

הנאצים לאתר ולאסוף את היהודים שהיו מאורגנים תחת הנהלת היודנראט  .ייתכן  ,טענה ארנדט  ,שאלמלא
פעולותיהם של היודנראטים היה מספר היהודים הנספים קטן בהרבה  .ראה

 , 1976עמ '

1 58

. 125 - 120

:

בהרצאת פינגווין של הספר משנת

הפולמוס שעורר ספרו של הילברג התמקד בטענתו  ,שהתגובה היהודית הפסיווית למדיניות

הנאצית היתה המשך לתגובה יהודית

מסורתית .

לדבריו  ,המנהיגות היהודית בתקופת השואה לא הבינה

שהמציאות שניצבה נכחה היתה שונה באופן מהותי ממה שהכירה מתקופות קודמות בהיסטוריה היהודית  ,ולכן
היא התמודדה עימה באמצעים מסורחים  :הידברות  ,דחייה  ,מתן שוחד וכו ' ; בכך היא הפכה ביודעין או שלא -
ביודעין כלי שרת בידי הנאצים  .ראה
Chicago 1961

:

Hilberg , The Destruction ofthe European Jews 7933- / 94 ( ,

1) .

משפט קסטנר ודימויה של השואה

די ון

החברה הישראלית  ,ואולם מכוח אירועים כגון  :חתימת הסכם השילומים  ,משפט קסטנר  ,משפט
אייכמן ובעיקר מלחמות ששת הימים ויום הכיפורים היא הועמדה לפרק זמן מסוים

במרכז הבמה .

ייתכן שניתן יהיה להבין טוב יותר את מקומה של השואה בעיצוב הזהות הישראלית ובהבנה
העצמית של הציבור אם ננסה לחברן להבנת השפעתם של השסעים על הזהות הישראלית  ,כפי
שתוארו בספרם של דן הורוב "ן ומשה ליסק ' מצוקות באוטופיה '  .ראוי לבדוק  ,כיצד אימצו
קבוצות שונות בחברה הישראלית את השואה כמרכיב בהגדרת הזהות החברתית והפוליטית
שלהן  ,ועד כמה השפיעו המציאות הבטחונית והניגודים החברתיים על פוליטיקאים  ,על אנשי רוח
ועל אזרחים מן השורה לראות בשואה מכנה משותף רחב ביותר של החברה הישראלית  ,וכך
הפכוה מנוף לקידום מטרות פוליטיות

שונות .

צ ' רלס ליבמן ואליעזר דון יחיא הסבירו את

חשיבותה של השואה באתוס הישראלי כמרכיב שסייע לציבור הלא  -דתי בישראל ליצור מכנה
משותף במסגרת התרבות הפוליטית בארץ  ,ולכן הם ראו בה חלק מן הדת האזרחית הישראלית 5 .י
בחינה רחבה  ,שתתאר ותאפיין את המקום החשוב של השואה באמנות  ,בספרות ובתאטרון וכן את
השימושים שנעשים בה בשיח הפוליטי והאידאולוגי  ,תביא להערכה נכונה יותר של השינויים
שחלו בהבנת השואה ומשמעותה בחברה

הישראלית .

,
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ד ' הורוב " ן ומ ' ליסק ,
the Jewish State ,
Berkeley 1983

1

"

מצוקות באוטופיה  :חברה בעומס יתר  ,תל  -אביב  8 . Don ; 1990נ Ch . 3 . Liebman
 Israel: Tiaditional Judaism and Political Cultureאן Yehiya , civil Religion

"

השינוי בדימויה של השואה

:

הערות על ההיבט הספרותי
דן לאור

הטענה שהושמעה כאן בדבר השינוי בדימויו של קסטנר נסמכה על טענה אחרת בעניין השינוי
הכולל בדימויה של השואה שחל בחברה הישראלית מאז שנות השישים לערך  .טענה זו אכן

נראים

לי תקפה  ,וברצוני לאשש אותה לאור כמה תופעות והתפתחויות שאירעו במגזר הספרותי ( סיפורת ,
דרמה ) ,

שירה וגם

שהוא בבחינת ' מבנה על ' המשקף לעתים ולפעמים אף מנווט את עולם

המושגים והדימויים של החברה

בכללותה .

בהרצאתו על פרשת קסטנר דיבר יחיעם ורן על

ההתייחסות המקובלת אל השואה בשנות החמישים  ,אשר פסק  -הדין של השופט בנימין הלוי
מיטיב לשקף אותה  .לאחר המשפט  -ואולי גם בעקבותיו  -החלה להתגבש תפיסה חלופית ,

שהיא בעצם התפיסה המקובלת כיום ביחס לשואה  .בגין שינוי זה  -סבור וקן  -הפך קסטנר

בעינינו ' מפושע לקורבן '  .אל תהליך זה של התגבשות התפיסה החלופית אני רוצה לכוון את דברי ,
וזאת באמצעות בחינת היחס אל השואה כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרות הישראלית מאז שנות

השישים .
השינוי ביחס לשואה או בדימוי השואה בתחומה של הספרות הנוצרת באוץ ניתן לבחינה לאור

משלה  ,אם כי בהחלט קיימת ביניהן זיקה מפרה .

שלוש תופעות מרכזיות  ,שלכל אחת מהן טעמים

חדורת ספרות הניצולים אל מרכז המערכת הספרותית
לסופרים  -ניצולים היה מאז סוף מלחמת  -העולם השנייה תפקיד חשוב בחישוף השואה על שלל

פניה בפני הציבור בארץ  .יש לזכור כי הרומן

' סלמנדרה ' של ק ' צטניק  ,שגילה את מסתרי ' הפלנטה

האחרת ' של אושווץ לקורא הישראלי  ,הופיע לראשונה בשנת  . 1947באותה שנה פורסמה גם

הפואמה הראשונה של אבא קובנר  ' -עד לא אור '  -שהציגה את ההרואיקה של מלחמת
הפרטיזנים היהודים באויב הנאצי  .כמובן ק ' צטניק וקובנר עיצבו שני דימויים שונים

של השואה .

הפואמה של קובנר  ,וכן יצירות והתבטאויות אחרות שלו בשנות החמישים  -ואף יותר מזה כלל

אישיותו  -מילאו תפקיד בבניין ההתייחסות המקובלת אל השואה  .ק ' צטניק  ,הגם שהוא מזכיר
בהתרגשות את מרד גטו ורשה

מייצג מלכתחילה את ההתייחסות החלופית .

( ב ' סלמנדרה ' ) ,

התייחסות זו זכתה לביטוי נרחב בעיקר מאז שנות השישים  ,כאשר יותר ויותר סופרים  -ניצולים
חודרים אל מרכז המערכת הספרותית  .שאלה לעצמה היא באיזו מידה יצר משפט אייכמן אקלים
חברתי נוח להכרעתם האישית של סופרים אלה לכתוב על חוויותיהם בתקופת השואה וליכולתו
של ציבור הקוראים הישראלי לקלוט ספרות

זו .

ן
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1

בתארו את ראשית כתיבתו על השואה תלה דן פגים את המפנה בראש ובראשונה במאורע אישי כחייו  ,אם כי לא

הוציא מכלל אפשרות את השפעת האקלים החברתי של השנים ההן  ' :הדבר שתרם והכין אותי לכך היה תקופת
שגות השישים  ,שבה אי  -אפשר היה שלא לשמוע על מיסמכים מתקופת השואה '  .ראה ' שיחה עם דן פגיס ז " ל '

( ריאיינה

:

רחל ברגהש )  ,הדואר  , 66 ,א ( י " ב בחשוון תשמ " ז )  ,עמ '

. 15
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עם קבוצה חברתית זו של סופרים  -ניצולים נמנים בין היתר

:

אהרן אפלפלד  ,אורי אורלב

בסר

( שספרו ' חיילי עופרת ' פורסם כבר בשנת  , ) 1956דן פגים  ,איתמר יעוז  -קסט  ,שמאי גולן  ,יעקב
תרומתו
ובן  -ציון תומר ( בשירה ובמחזה )  .אפלפלד הוא הבולט שבהם  ,ולדעת גרשון שקד עיקר

היא בזה ששינה ' שפת הסימנים ' שלנו בנוגע

לשואה .

2

המושגים ' שואה וגבורה ' או ' שואה

ותקומה '  -שהיו כה מכריעים בחשיבה הציבורית בשנות הארבעים ההחמישים  ,אף שהיו גם
סטיות מקו מחשבה זה  -אינם רלוונטים לגביו  .אפלפלד מעלה אל מרכז הבמה לא גיבורים או

פרטיזנים אלא קורבנות חסרי אונים ( דוגמת צילי ב ' הכתונת והפסים '

[ , ) ] 1983

או ניצולים שפשוט

הצליחו לשרוד ( כגון גיבורו הנע  -ונד בספרו האחרון ' מסילת הברזל ' [  , ) ] 1991וזאת מבלי שנלחמו

או נטלו חלק במרד  .הדמויות שהוא מציג הן אנטי  -הרואיות במובהק  -אנשים תלושים  ,עקורים
ורדופים  -והן מגלות יחס של זרות וחשד כלפי מיתוס התקומה  ' :הגאולה באה  ,הגאולה באה ,
אבל אין נגאלים  ,אין נגאלים '  -צועק אחד הניצולים בנובלה '  ' 1946כאשר מגיעה האונייה

לאסוף את הפליטים מתופי איטליה ולהובילם לארץ  -ישראל ' .
את אפלפלד כ ' תכלית ' שתקנה בדיעבד טעם או משמעות לשואה .

תקומת המדינה איננה משמשת עוד

חשיבותו של אפלפלד נובעת לא רק מן הערך הסגולי של יצירתו אלא מן העובדה שהוא הצלית

להתקבל בעשרים השנים האחרונות כמבטא הלגיטימי של נושא השואה  .ספריו זוכים לתפוצה
גדולה ולתהודה חיובית בביקורת  ,הם נלמדים באוניברסיטאות ובבתי  -הספר  ,והוא עצמו זוכה לכל

הפרסים והכיבודים האפשריים  .יש לי רושם שאפלפלד ממלא היום את התפקיד של ' סופר

שואה '

שבשנות החמישים ואף מעבר לזה היה שמור באופן בלעדי לאבא קובנר  .הוא הדין גם לגבי דן
פגיס אשר שיריו על השואה  ,שהחלו להתפרסם רק בתחילת שנות השבעים  ,זוכים להכרה הולכת

ומתרחבת  ,שכן הרטוריקה שלו  -המבוקרת  ,האירונית לעתים והנקייה באופן מוחלט מכל סממן
של הרואיזם או פתוס לאומי  -מתקבלת יותר ויותר כדרך ביטוי הולמת למאורעות

התקופה .

שירו הקצרצר ' כתוב בעפרון בקרון  -החתום '  ,שיר בן עשרים ושבע מלים המציג בפשטות רבה
ובתחכום מופלא את זעקת הקורבן  ,מושמע בזמן האחרון לעתים תכופות באירועים או בטקסים
הקשורים בשואה

לשואה .

:

אות וסימן לכך כי נימה זו היא שהיתה אצלנו לדרך ההתייחסות המקובלת

4

סומרי ' דור בארץ ' והשואה  :ההיבט ההתמתחותי
בספרו ' מול תא הזכוכית '  ,שנכתב בעקבות משפט אייכמן  ,כותב חיים גורי בין היתר את הדברים
הבאים

:

אם נפתח דף חדש  . ,הרי נפתח הוא בתוכנו  .אנו רואים כעת את הדברים

אחרת .

אנחנו קבענו ' יום זכרון לשואה ולגבורה '  ,ובכך כמו הפרדנו הפרדה סמויה בין זו לזו ,
כמו העמדנו אותן זו מול זו כמשלימות זו את זו  ,אך שונות זו

מזו .
11011

2

ג ' שקד  ' ,אור וצל אחדות וריבוי  :הסיפורת העברית בהתמודדות דיאלקטית עם מציאות משתנה '  ,אלפיים ,
( תשנ " ב)  ,עמ '

. 134 - 131

3

א ' אפלפלד  ,שנים ושעות  ,תל  -אביב

4

ד ' פגיס  ,כל השירים  ,ירושלים  -תל  -אביב

 , 1975עמ '

. 150

 , 1991עמ '

. 135

~
4
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אני אתף בהך - 14קיוו
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"
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ש
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ט נישאת

תידי טליי בפסות הלחם סמךקיבית
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סני טף ? מן טמיד  -שסרי
~
ספי
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מתוך ' מכתבים לברגן -
בלזן ' של עודד פלד

מערר

ששי

איגרת פסוקה

שת [ 44י  ,אשא ,

"

"

יד -

ירחיף

נ

מ

בשואה התביישנו כמו במום נורא וגלוי לכול  .ואילו את הגבורה אימצנו אל לבנו כמו
שריד של גאוה  ,כמו זכות לשאת

ראש .

 . . .חייבים אנו לבקש מחילה מרבים מספור  ,אשר שפטנו אותם בלבנו  ,אנו אשר היינו
מחבן למעגל ההוא  .ואנו שפטנו אותם לא

..

פעם בלי אשר שאלנו מהי זכותנו לעשות זאת .

 .עד אשר באו העדים והסבירו לנו מחדש כמה קשה לאדם ' שלא היה שם ' להבין מה

היה

שם .

ואנו התחלנו להבין את הדברים לא מתוך ההפשטה הכוללת ' קשה היה להתנגד '  ,אלא
מתוך הסיפורים המפורטים  ,אשר הותירו אותנו  ,ככלות יום  ,קרובים למצב השיתוק
המוחלט  ,אשר בו היו שרויים הללו ללא

.

הרף .

 . .ואנו הכללנו לא פעם אחת האומללים ההם בהכללה הפסקנית והשופטת ' כצאן

לטבח ' .

5

דבריו אלה של חיים גורי  -אחד מבכירי בניו של ' דור בארץ '  -משקפים היטב את השינוי
המהותי שחל ביחסה של החברה הישראלית  ,ובעיקר ביחסו של המגזר הילידי  -הצברי של החברה ,
אל נושא השואה  .הראייה החדשה היא לגבי גורי תולדה ישירה של משפט אייכמן  -שבדיעבד
רואים בו סוציולוגים וחוקרי שואה רבים את נקודת המפנה הקריטית בשינוי שחל בדימויה של
השואה בתודעה הקולקטיבית של בני הארץ  .גם משה שמיר הצהיר כי משפט אייכמן הוא שגרם לו
162

' יותר מכל דבר אחר  ,שארגיש לראשונה את ענין השואה כבעיה אישית
5

ח ' גורי  ,מול תא הזכוכית

6

דברי שמיר נאמרו בסימפוזיון סופרים בהנחיית גאולה

:

. 248 - 247

משפט ירושלים  ,תל  -אביב תשכ " ג  ,עמ '

והתקומה ? '  ,מעריב  2 ,בנובמבר  , 1963עמ '

.6

כהן .

ראה

שלי ' .

6

:

' האם עמדה ספרותנו על דם השואה
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ההיבט הספרותי

נגעו בנושא

סופרי ' דור בארן '  -אלה שחיו בתקופת השואה  ,אך לא חוו אותה במישרין -

השואה בכתיבתם מאז שלהי מלחמת  -העולם השנייה  ,ויצירות של רבים מהם מגלות

רגישות

והבנה כלפי הקורבנות ( כגון בשיריו של אמיר גלבוע או בסיפורה של יהודית הנדל ' אנשים

הם ' [  . ) ] 1950יחד עם

אחרים

זאת  ,אין ספק כי מאז שנות השישים חלה התרחבות והעמקה בכתיבתם

סופרי ' דור בארץ ' על השואה  -לא במעט הודות לאפקט הפסיכולוגי שהיה למשפט

של

אייכמן על

החברה הישראלית בכלל ועל סופריה בפרט  .גורי עצמו הגיע הישר מ ' תא הזכוכית ' אל ' עסקת
השוקולד ' (  , ) 1965סיפור המתרחש בבוקר שלמתרת השואה  ,ובו חושף המחבר את עולמם
המסויט של שני ניצולים המגששים נואשות למצוא נתיב אל ביתם  ,אל העולם שהיה ואיננו ועוד
בבריגדה
ואף יותר מזה אל ה ' אני ' שלהם  .גם חנוך ברטוב  ,שנפגש עם שרידי השואה בהיותו חייל
כבר בשלהי מלחמת  -העולם השנייה  ,העלה חוויה זו על הכתב לאחר השתהות שנמשכה כמעט

עשרים שנה  :הרומן ' פצעי בגרות '

( - ) 1965

שראה אור בסמוך ל ' עסקת השוקולד '  -הוא סיפור
7

הפגישה שבין בני הארן לבין הניצולים  ,מפגש המעורר הזדהות רבת עוצמה כלפי

הקורבנות .

יהודה עמיחי ודן בן  -אמדן  -שניהם ילידי חקן שגדלו ובגרו באוץ  -פרסמו במהלך העשור
רומנים שבהם עורך הגיבור הישראלי מסע ממשי או הזוי לאירופה ( ' לא מעכשיו  ,לא מכאן '
[ ; ] 1963

' לזכור ולשכוח '

[ ) ] 1968

כדי לבוא חשבון עם גרמניה הנאצית  .בשנת

1969

הופיע הרומן

של יורם קניוק ' אדם בן כלכ '  ,המהווה פריצת דרך משמעותית בכתיבה על השואה  .ברומן זה ניסה
סופר יליד הארו לראשונה לחדור אל תוך המרקם הפנימי של עולמו של הקורבן ולהמחיש את
מורכבותו הפסיכולוגית  ,כאשר באמצעות נסיגות לאחור  -המתרחשות בתודעתה של דמות

המרכז  -משחזר המספר אפיזודות המתרחשות בלב לבה של הפלנטה האחרת  .גם קניוק ,
שהכריז לא אחת כי ' השואה היא המולדת המטפיסית שלי '  ,נזקק לאקלים החברתי של שנות
8

השישים  -שלמשפט אייכמן היה חלק מכריע בעיצובו  -כדי להביא יצירה זו לידי
למגמה זו  ,המסתמנת בשנות השישים  ,יש המשך ברור בשנים שלאחר

גימור .

מכן .

ספרות ' הדור השני '
בשנים האחרונות מסתמן מהלך חדש בספרות הישראלית שעניינה בשואה  .נושאיו של מהלך זה
הם יוצרים ילידי העידן שלאחר מלחמת  -העולם השנייה  -בעיקר שנות החמישים  -שהם
צאצאיהם הביולוגיים והפסיכולוגיים של קורבנות השואה  .הופעתו הסנסציונית של הרומן ' עיין
ערך אהבה ' בשנת

1986

הפנתה את תשומת  -הלב הציבורית לעובדה שהנה קם דור חדש של

סופרים אשר לא ידע את השואה  ,לא במישרין ולא בעקיפין  ,ואף  -על  -פי  -כן חש כורח נפשי
ואינטלקטואלי להתמודד  -כמו מומיק  ,גיבורו של גרוסמן  -עם ' וחיה הנאצית '  .גרוסמן ,
שהושפע כנראה מקניוק  ,מרחיק לכת בכתיבתו עד כדי כך שבחלק השלישי של ספרו מופיע מומיק

ו

) ()

ההתנסות האישית שברקע הרומן ראה עדותו של חנוך ברטוב  ' ,אין אמת בדיבה על אדישותנו לשואה '  ,עתון

7

על

8
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Representation of
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1

דיון

דן לאור

-

הילד שנעשה לאדם מבוגר  -כמי שיוצר הדמיה המאפשרת לו בין היוזר להיות נוכח בפועל

במחנה טרבלינקה בעצם תקופת

ההשמדה .

9

בין יוצרים אלה בולט במיוחד מקומם של הצאצאים הביולוגיים של ניצולי שואה  ,שפיתחו
הזדהות רבת עוצמה עם גורל הוריהם בפרט ועם גורל הקורבנות בכלל  ,ואשר נתנו לחוויה זו ביטוי
ספרותי  .יוצרים אלה הם כמובן חלק בלתי  -נפרד מן התופעה החברתית הכוללת של בני ' הדור

השני '  ,שסוציולוגים ופסיכולוגים בארץ ובחרן  -לאו

סימנים .

0ן

,

טורחים בשנים האחרונות לתת בה

קבוצה זו של יוצרים ממלאת תפקיד  -והיא עתידה להמשיך למלא אותו  -בבניית

.

התפיסה החלופית של השואה בתחום הסיפורת נמנים עם קבוצה זו סופרים כמו נאוה סמל ( ' כובע
זכוכית '

וסביון ליברכט ( הסיפור ' כריתה ' בקובץ ' סוסים על כביש גהה '

[ ) ] 1985

[ . ) ] 1988

משוררי הדור השני  ,נושאי ' האימה המורשת '  ,נציין את טניה הדר ( ' אין רחמים אחרים '

ועודד פלד ( ' מכתבים לברגן  -בלזן '

[ , ) ] 1978

מבין

[ ) ] 1976

אשר מתוך עמדה של הזדהות עם הוריהם ואף עם

הורי  -הוריהם הגיעו לגיבוש אמפתיה והזדהות עם הגורל היהודי

בכללותו  .יי

אחד ממאפייניו של ' הגל החדש ' של ספרות השואה הוא הנסיון לערוך רוויזיה בכמה ממושגי

היסוד שנשתרשו בחברה הישראלית ביחס לשואה  .מגמה זו באה לידי ביטוי מועצם בדרמה

הישראלית של שנות השמונים  -במיוחד במחזהו של יהושע סובול ' גטו '
במחזה ' קסטנר ' מאת

מוטי לרנר ( . ) 1985

( ) 1984

ובעקבותיו

הנכונות לגלות הבנה לסיטואציות המורכבות והמסובכות

ביותר שבהן היו נתונים יהודי אירופה בתקופת השואה מכשירה את הדרך לדיון מחודש  ,גלוי

ובלחי  -שגרתי בנושא ' שיתוף הפעולה '  ,אשר היה אחד המוקדים מעוררי המחלוקת בשיח על
השואה בשנות החמישים  .ההכרעה של לרנר  ,למשל  ,להעמיד דווקא את קסטנר במרכז הבמה ,
לעצב אותו במידה רבה כגיבור ' חיובי ' ולנסות ולהבין את הנסיבות והמניעים שבמסגרתם פעל
היא ביטוי מופגן לצורך לערער על השיפוטים הערכיים ששיקפו בשעתם את ההתייחסות

המקובלת לשואה  ,ולתת חיזוק לתפיסה החלופית  ' :אני מוכן לעשות אתו

[ עם

השטן ] עסקה אפילו

בשביל יהודי אחד  .וכשהוא בא ומציע לי להציל מיליון יהודים  ,מי אני שאגיד " לא עושים עסקאות

עם השטן ? " '  -כך לשונו של קסטנר  ,גיבורו של לרנר  ,במהלך סצנה המתארת ויכוח בינו לבין
מנהיגי הקהילה היהודית

בבודפסט .

במרחק של שלושים שנה מיום סיום המשפט קם סופר

2ן

מחזאי שהוא בן הדור שלאחר השואה כדי להתפלמס עם פסק  -הדין של השופט בנימין הלוי ( אשר

קבע בשעתו כי ' קסטנר מכר את נפשו לשטן ' )  ,כמו גם עם עולם המושגים החברתי אשר בהקשרו
נוצרה אמירה מעין זו ואף זכתה ללגיטימציה  ,ולו גם חלקית  .באמצעות פולמוס זה מתקבע אפוא
אותו שינוי רב  -משמעות שהסתמן במרוצת השנים בדימויו של קסטנר  ,אשר הפך בעינינו באופן

לקורבן .

הדרגתי  -כניסוחו של ורן בפתח דיון זה  -מפושע

9

על סיפורת השואה

הישראלית בשנות השמונים  ,ובעיקר על הצטרפותם של סופרים צעירים למערכת ראה
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 the 1980 ' 5מן ת10110ע  Israeli Holocaustתן Holzman , ' Trends

ד ' ורדי  ,נושאי החותם

דיאלוג עם בני הדור השני לשואה  ,ירושלים

10

ראה בעניין זה

11

ח ' יעוז  ,שלושה דורות בשירה העברית בנושא השואה  ,תל  -אביב
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משוררים המזוהים כ ' בני ניצולים '  ,ראה
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שם  ,עמ '
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באנתולוגיה זו ניתן ייצוג לקבוצת
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 , 1984עמ ' 149 - 137
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