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שנאלצו לבצע משימות איומות לאורך מסלול המוות במחנה במסגרת 
של "קבוצות עבודה.5

טרבלינקה היה "מתקן רצח רב עוצמה, שהופעל בקצב וברצף איומים 
משהגיע משלוח של קורבנות הם הורדו 
כי הגיעו למחנה מעבר  הונו לחשוב  ובמכות. הם  מהקרונות בצעקות 

6ונוראים בהיקפם ובתדירותם".

שממנו ישלחו לעבודה, וכי לשם כך עליהם להתקלח תחילה. כדי לייעל 
את מנגנון ההשמדה הופרדו מן הכלל אלה שכוחם לא עמד להם כדי 
לצעוד. נפקד עליהם ללכת אל מה שכונה, בעורמה, ה"לאזארט" )בית 
חולים שדה(. היה זה בור שעל שפתו הם נרצחו בירייה ואליו הם הופלו. 
יתר הקורבנות הונסו אל תאי הגזים. כך נרצחו בטרבלינקה, בין חודש 
יולי 1942 לחודש מרס 1943, כ-870,000 יהודים, גברים, נשים וטף. כן 

נרצחו כ-2,000 צוענים.7
אחד מהוואכמנים בטרבלינקה היה "איוון האיום". אותו איוון היה שותף 
פעיל בהשמדה, דחס יהודים אל תאי המוות והפעיל את המנוע שהזרים 
שבלטה  הדופן  יוצאת  אכזריותו  בשל  לשמצה  נודע  הוא  גז.  אליהם 
8לרעה אפילו במקום כטרבלינקה. כך העיד הניצול אליהו רוזנברג ז"ל, 

מהן  אחת  שלכל  יהודים,  של  עבודה  קבוצות  הוצבו  המוות  במסלול  הנקודות  לאורך       5
היה תפקיד מוגדר )בין היתר, לזרז את הקורבנות ביציאתם מהרכבת, למיין את חפצי 
הערך, לגזוז את שערות הנרצחים, לעקור את שיני הזהב שלהם, לפנות את גופותיהם 
הוחזקו  שבהם  התנאים  שריפה(.  למוקדי  הגופות  את  להעביר  ובהמשך  לבורות 
האסירים היהודים היו קשים מאוד. לצד המשימות האיומות שהוטלו עליהם, הם סבלו 
מאלימות מצד אנשי האס. אס. ומצד אנשי כוח העזר. ראו בהקשר זה: מבצע ריינהרד, 
3 שלעיל, בעמ' 40-39  ומרד, ה"ש  טרבלינקה: אבדן  3 שלעיל, בעמ' 194-187;  ה"ש 

ובפרק התשיעי.  
מקורו של הציטוט ביחס לקצב הרצח בטרבלינקה הוא פרק ב' להכרעת הדין )"השואה        6
של  משלוח  כי  עדויות,  על  בהסתמך  הובהר,  שם  טרבלינקה"(.  ההשמדה  ומחנה 

כ-3,000 קורבנות יכול היה להיות מושמד תוך שעות ספורות. 
3 שלעיל. כמו כן ראו במרכז  7     על אודות טרבלינקה ראו טרבלינקה: אבדן ומרד, ה"ש 
http://www.yadvashem.org/odot_pdf/  - ושם"  "יד  של  השואה  אודות  המידע 

 �Microsoft%20Word%20-%201301.pdf
מבצע ריינהרד, ה"ש 3 שלעיל, בעמ' 305-304; טרבלינקה: אבדן ומרד, ה"ש 3 שלעיל,        8
בעמ' 135-134. לתיאור מקיף של מעשי הזוועה שביצע איוון האיום בטרבלינקה ראו 
את כתב האישום בתיק זה )ת.פ. 373/86(, פרקים י', י"א ו-י"ב, ובעיקר את הכרעת הדין, 

בפרק ב', בפסקה 33� 

האיום".  "איוון  היה  בטרבלינקה  מהוואכמנים  "אחד 
אותו איוון היה שותף פעיל בהשמדה, דחס יהודים אל 
תאי המוות והפעיל את המנוע שהזרים אליהם גז. הוא 
שבלטה  הדופן  יוצאת  אכזריותו  בשל  לשמצה  נודע 

לרעה אפילו במקום כטרבלינקה"

יונתן קרמר ויניב ואקי1

זכאי,  מלפנינו  יצא  דמיאניוק  איוון  "הוואכמן 
המיוחסים  הנוראיים  מהאישומים  הספק,  מחמת 
זו  היא  ראויה  מידה  מטרבלינקה.  האיום  לאיוון 
להם  ואין  ולב,  כליות  בוחנים  שאינם  לשופטים, 
אלא מה שעיניהם רואות וקוראות. תם - ולא נשלם 
ודם"2 בשר  שופט  של  נחלתו  איננה  השלמות 

ליישום  צעדים  נקבעו  שבה  ואנזה  ועידת  התקיימה   1942 בינואר 
החלטת המשטר הנאצי בדבר השמדת העם היהודי )"הפתרון הסופי 
של שאלת היהודים באירופה"(. בוועידה הוחלט להשמיד תחילה את 
לכך,  סמוך  בפולין.  הכללי  הממשל  שטח  הוא  הגנרלגוברנמן,  יהודי 
שיטתית  השמדה  החלה  ריינהרד",  כ"מבצע  שנודע  מה  במסגרת 
סוביבור  בלז'ץ,  ההשמדה  במחנות  נוספות  ומדינות  פולין  יהודי  של 

וטרבלינקה�3
היו  להשמדה  שותפים  אס.  אס.  אנשי  ידי  על  נוהלו  ההשמדה  מחנות 
אנשי כוח העזר הסובייטי, אשר עסקו בשמירה על המחנות ובהפעלתם 
- "ואכמנים". היו אלה שבויי מלחמה, אשר עברו אימונים בבסיס הייעודי 
טרווניקי.4 הוואכמנים גם שמרו ופיקחו על אסירי הכפייה. אותם יהודים 

ד"ר יונתן קרמר הוא פרקליט במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה; ד"ר יניב ואקי      1
הוא מנהל מחלקת עררים בפרקליטות המדינה.

ציטוט זה הוא חלק מפסקת הסיום של פסק הדין בערעור בעניין דמיאניוק. ת.פ. )י"ם(       2
373/86 מדינת ישראל נ' דמיאניוק פסקים תשמ"ח ג' )1988( )להלן: הכרעת הדין(; ע"פ 

347/88 דמיאניוק נ' מדינת ישראל פ"ד מז)4( 222 )1993( )להלן: פסק הדין בערעור(.
המקורות  על  מבוססים  זו  שברשימה  ההיסטוריים  והתיאורים  ההיסטורית  הסקירה       3
מבצע  )2013( )להלן:  הבאים: יצחק ארד מבצע ריינהרד: בלז'ץ, סוביבור, טרבלינקה 
ומרד(;  )להלן: טרבלינקה: אבדן   )1983( ומרד  טרבלינקה: אבדן  יצחק ארד  ריינהרד(; 
ושם" בקישורים הבאים:  "יד  אודות השואה של  רשימות המצויות במרכז המידע על 
http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201930.
pdf; http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%20

כתב  שלעיל;   2 ה"ש  בערעור,  הדין  פסק  שלעיל;   2 ה"ש  הדין,  הכרעת   ;1301.pdf
כתב האישום(; צבי א' טל  373/86, 1986�9�29( )להלן:  האישום בתיק דמיאניוק )ת.פ. 
עד בוא השמש )2010( )להלן: עד בוא השמש(. לעניין ועידת ואנזה ומבצע ריינהרד ראו 
בייחוד: מבצע ריינהרד שלעיל; הרשימות שמצויות במרכז המידע על אודות השואה 
ו-15; כתב  ב', בפסקאות 11-10  "יד ושם" בקישורים שלעיל; הכרעת הדין, פרק  של 

האישום, "תיאור העובדות", פרק א'. 
3 שלעיל,   4     על אודות המבנה הארגוני של טרבלינקה ראו: טרבלינקה: אבן ומרד, ה"ש 
הדין  להכרעת  ב'  ופרק  הדין  להכרעת  המבוא  פרק  והרביעי;  השלישי  בפרק  בעיקר 
אשר  ארד,  יצחק  השואה  חוקר   .)16 בפסקה  בעיקר  טרבלינקה",  ומחנה  )"השואה 
כוח  כאל  הסובייטי  העזר  כוח  אל  במחקרו  התייחס  ריינהרנד,  מבצע  בחקר  העמיק 
הנאצית  גרמניה  ארד,  של  מחקרו  פי  על  ו"מתנדבים".  פעולה"  מ"משתפי  המורכב 
כדי  חלקם  כן.  עשו  ואלפים  לכוחותיה  להצטרף  אוקראיניים,  בעיקר  שבויים,  עודדה 
מתוך  ורבים  לאומניות  מסיבות  חלקם  הוחזקו,  שבהם  הקשים  התנאים  מן  להימלט 

אנטישמיות. ראו מבצע ריינהרד, ה"ש 3 שלעיל, בעמ' 60-56�    
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גופות, השתתף  אשר היה חלק  מקבוצת העבודה שעסקה בשריפת 
במרד האסירים במחנה ונמלט:9

לבני- להזיק  מיוחד  תענוג  היה  זה  "לאוקראיני 
אדם. במיוחד לנשים. הוא דקר בכידון ביריכהן של 
כניסתן  לפני  שלהן  המין  ובאברי  הערומות  הנשים 
אפם  את  ונערות.  צעירות  אנס  וגם  הגזים  לתאי 
בעיניו  מצאו-חן  של  זקנים  יהודים  של  ואזניהם 
לא  מאתנו  מי  של  עבודתו  כאשר  לחתוך.  נהג  הוא 
נשאה-חן בעיניו היה מכה את המסכן בצינור ברזל 
ומנפץ את גולגלתו. או היה דוקרו בסכין. היה נהנה 
שני  בין  אנשים  של  ראשיהם  את  לדחוף  במיוחד 
את  ולהכות  ומתוחים  בזה  זה  שזורים  תיל  חוטי 
האיש כשראשו לכוד בין החוטים. האסיר שהתפתל 
החוטים". שני  בין  נחנק  היה  מהמכות  וקיפץ 

ביום 1986�9�29 הגישה מדינת ישראל כתב אישום נגד פושע מלחמה 
בשם איוון )ג'והן( דמיאניוק, תושב ארצות הברית, אשר הוסגר לישראל.
על פי כתב האישום דמיאניוק נולד באוקראינה, שרת בצבא הסובייטי 
אס.,  האס.  של  העזר  בכוחות  לשרת  גויס  שבוי  בהיותו  בשבי.  ונפל 
הוצב  האישום,  כתב  על-פי  כך  בהמשך,  טרווניקי.  במחנה  והוכשר 
דמיאניוק בטרבלינקה, שם שירת אחד עשר חודשים והיה ידוע בכינוי 
איוון האיום. כמו כן, למשך זמן קצר שירת דמיאניוק כוואכמן בסוביבור. 
תשובתו של דמיאניוק לאישום הייתה פשוטה - מדובר בטעות בזיהוי: 
לא  ומעולם  המלחמה,  כל  לאורך  הגרמני  בשבי  היה  הוא  לטענתו 
השתייך לכוחות העזר ולא שהה בטרווניקי, בטרבלינקה או בסוביבור.10

המשפט  בית  של  מיוחד  מותב  בפני   1988 בשנת  נשפט  דמיאניוק 
לבית  המשפט.  בליבת  עמדה  הזיהוי  סוגיית 
המשפט הוגשה ראיה רבת חשיבות בדמות תעודת השרות של הנאשם 

בירושלים. 11המחוזי 

של  עדותו   .135 בעמ'  שלעיל,   3 ה"ש  ומרד,  אבדן  טרבלינקה:  מתוך  לקוח  הציטוט       9
הצטרף  מטרבלינקה  בריחתו  לאחר   .0-3/4039 ושם,  יד  בארכיון  מצויה  רוזנברג 
רוזנברג לצבא הפולני ועם עלייתו לישראל בשנת 1948 הצטרף להגנה ולחם בקרבות 
על ירושלים. רוזנברג העיד במשפט אייכמן ובמשפט דמיאניוק. לעדותו במשפט אייכמן 

       �https://www.youtube.com/watch?v=4m4WM9xSpZI :ראו
תיאור תמציתי של התשובה לאישום מצוי בפרק המבוא של הכרעת הדין, בפסקה 3�   10
)מחקירתו הראשית( מצוי בקישור הזה:  וידאו של עיקרי גרסתו של דמיאניוק  תיעוד 

 �https://www.youtube.com/watch?v=ZnGORLuUmoM
בית  שופט  את  כלל  המותב   .373/86 )י"ם(  בת.פ.  מדובר  שלעיל,   2 בה"ש  כאמור       11

המשפט העליון דאז ד' לוין ואת שופטי בית המשפט המחוזי דאז ד' דורנר וצ' טל.

ממחנה טרווניקי, אשר העידה על היותו חלק מכוחות העזר ועל שירותו 
בסוביבור. כמו כן בית המשפט שמע שורה של עדויות זיהוי מפי ניצולים 
מקבוצות העבודה, אשר נחשפו, בזמן אמת, באופן תדיר ומקרוב, אל 
של  כתובות  הודאות  של  קומץ  הוגשו  אף  המשפט  לבית  האיום.  איוון 
כל אלה זיהו את דמיאניוק כאיוון האיום. לאחר שבית 
ובייחוד  המשפט הזהיר את עצמו בדבר השכיחות של טעויות בזיהוי, 
בנסיבות החריגות של המקרה ובהן חלוף השנים ועוצמת הטראומה, 
התגבשה המסקנה שמכלול העדויות בתיק מוכיח שדמיאניוק הוא הוא 

ניצולים שנפטרו.12

� �13איוון האיום

הערעור  שמיעת 
שנמשכה  משפטית  דרמה  התחוללה  ולאחריה   ,1990 בקיץ  נשלמה 
כשלוש שנים: אצל צוות התביעה התגבשה ההבנה, כי ייתכן שבברית 
לחקר  בדרך  נוסף  אור  לשפוך  שעשויות  ראיות  מצויות  המועצות 
יצאו  למערב  המועצות  ברית  בין  היחסים  הפשרת  רקע  על  האמת. 
ואיתרו חומר רלוונטי שאותו הגישו  וביינוול למוסקבה  התובעים שקד 

הרשעתו. על  דמיאניוק  ערער  שנה  באותה  14עוד 

את  חיזקו  אשר  נוספות  ראיות  נמצאו  אחד,  מצד  הערעור.  לערכאת 
הקביעה כי דמיאניוק היה ואכמן, אשר התאמן בטרווניקי והוצב במחנה 
ההשמדה סוביבור. מצד שני, נמצאו ראיות חדשות, מסמכים ועדויות 
האיום.  כאיוון  מרצ'נקו  איוון  בשם  אחר  אדם  זיהו  אשר  ואכמנים,  של 
ראיות אלה עוררו אצל מותב הערעור ספק באשר לזיהויו של דמיאניוק 

12     סעיף 15 לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950, מאפשר סטייה, במקרים 
המתאימים, מדיני הראיות הרגילים. כך הוגשו במשפט הודעות כתובות של ניצולים 

שזיהו את דמיאניוק במסדר תמונות ועוד קודם למשפט הלכו לעולמם.
83. כמובן שבמשפט נדונו עוד  13     הכרעת הדין, פרק ג', "נושא הזיהוי", בייחוד בפסקה 
תעודת  זאת  ובכלל  המרשיעה,  המסקנה  את  חיזקו  אשר  חשובות  ראייתיות  סוגיות 
השרות של הנאשם ממחנה טרווניקי, טענת האליבי השקרית שלו וכזביו במשפט. אך 

תיקצר היריעה מלתאר אותן כאן. 
347/88. המותב כלל את נשיא בית המשפט  2 שלעיל, מדובר בע"פ  14     כאמור בה"ש 
העליון מ' שמגר, המשנה לנשיא מ' אלון והשופטים )כתארם אז( א' ברק, א' גולדברג 

ו-י' מלץ.

ולאחריה   ,1990 בקיץ  נשלמה  הערעור  "שמיעת 
כשלוש  שנמשכה  משפטית  דרמה  התחוללה 
ההבנה,  התגבשה  התביעה  צוות  אצל  שנים: 
ראיות  מצויות  המועצות  שבברית  ייתכן  כי 
האמת״ לחקר  בדרך  נוסף  אור  לשפוך  שעשויות 
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כאיוון האיום מטרבלינקה. משכך היו פני הדברים בית המשפט העליון 
קבע שהאשמה שבגינה הורשע דמיאניוק בערכאה הראשונה - מפעיל 
- לא הוכחה מעבר לספק סביר. באותה נשימה  התאים מטרבלינקה 
נקבע, כי לא נכון להרשיעו בגין שירותו כוואכמן בטרווניקי ובסוביבור, 

שכן התמקדות המשפט בשאלת טרבלינקה מנעה 
האישום  מפני  להתגונן  הוגנת  הזדמנות  ממנו 

  � �15החלופי

2009 הסגירה ארצות הברית את דמיאניוק  בשנת 
בית  בסוביבור.  שביצע  פשעים  בגין  לגרמניה, 
לרצח  סייע  דמיאניוק  כי  קבע,  בגרמניה  המשפט 
של למעלה מ-28,000 יהודים בסוביבור. דמיאניוק, 
כבן 90 בעת ההיא, נפטר בעודו מצוי במעצר בית, 
של  הוקעתו  חרף  בערעור.  הדין  פסק  שניתן  טרם 
בהשמדתו  שעסק  מלחמה  כפושע  דמיאניוק 
את  לרדוף  המשיכה  זו  פרשה  היהודי,  העם  של 

והם גם  נכונים כמובן לגבי העדים הניצולים,  המעורבים בה. הדברים 
המשפט  בית  נשיא  למשל,  כך  בה:  שעסקו  המשפטנים  לגבי  נכונים 
העליון לשעבר מאיר שמגר, ראש המותב בערעור, כתב ש"הספק לא 
הערכאה  שופטי  לעומתו, 
הראשונה - דליה דורנר וצבי טל – עדיין בטוחים שדמיאניוק הוא איוון 

האחרון".16 יומי  עד  אותי  ירדוף  והוא  נמוג, 

17האיום מטרבלינקה. 

דמיאניוק  תיק  של  השונים  שלביו  את  ניהל  שכאמור  מי  שקד,  מיכאל 
מטעם המדינה, נאות לשוחח עמנו על השאלות החשובות, המטרידות 
לעיתים, שעוררה הפרשה; בעיקר על מגבלותיו של המשפט הפלילי 
המשפטיים  שהכלים  האפשרות  על  כך  ובתוך  האמת,  לבירור  ככלי 
המשפט  של  שלמותו  חוסר  על  לכבלים;  לעיתים  הופכים  המקובלים 
בין  הפער  עם  להתמודד  לתובע  נכון  שבה  הדרך  על  ובייחוד  הפלילי, 
לתביעה  ראוי  שבה  המידה  ועל  המשפטית;  לזו  העובדתית  האמת 
בית המשפט בחקר האמת, להבדיל  ייעודה כשותפה של  לראות את 

מצד להליך שתפקידו הוא להוכיח את האישום או להפריכו.

15     ראו בפסק הדין בערעור, ה"ש 2 שלעיל, למשל בפסקאות 50-38, 190-184, 469-450� 
16     מאיר שמגר תם ולא נשלם: פרקי חיים, בעמ' 176 )2015(

17     הן דורנר והן טל התבטאו בנושא זה בפומבי, בהרצאות ובראיונות. ראו למשל: ראיון 
עם דורנר בתוכנית הרדיו "קלמן - ליברמן", מיום 2018�7�24, רשת ב' )כאן"(; עד בוא 

השמש, ה"ש 3 שלעיל, בעמ' 199�

שיחות עם מר שקד
שאלה: איך הגעת לטיפול בפרשת דמיאניוק?

במחוז  עבדתי  לפרקליטות.  הצטרפתי  ה-70  שנות  בתחילת  תשובה: 
למשך  שימשתי,  המלחמה  לאחר   כיפור.  יום  למלחמת  עד  ירושלים 
דאז  השרים  של  כעוזר  וחצי,  כשנה 
מכן  ולאחר  יריב,  ואהרון  פרס  שמעון 
שלוש  בתום  בחו"ל.  לשליחות  יצאתי 
וזכיתי לטפל,  שנות שליחות שבתי למחוז 
למשל  מורכבים,  בתיקים  יחסית,  מהר 
ורצח.  פלילי  ומשפט  רפואה  של  בממשק 
נאצי  שפושע  בעיתון  קראתי   1985 בשנת 
בנושא  ופניתי  לארץ  מוסגר  להיות  עתיד 
ז"ל,  בלטמן  יונה  דאז  המדינה  לפרקליט 
הבנתי  ומהמחוז.  אישית  הכרתי  שאותו 
הטיפול  של  בעיצומו  מצוי  שהוא  ממנו 
ושהוא  הבינלאומית,  מהמחלקה  פרקליטים  של  בסיועם  בהסגרה, 
ובלטמן  לתיק  להצטרף  ביקשתי  בעצמו.  המדינה  את  לייצג  מתעתד 
ויחד  ביינוול,  דפנה  התובעת  גם  הצטרפה  בהמשך  לבקשתי.  נעתר 
לעילא  ומסור  מאד  מוכשר  קטן,  צוות  התגבש  המדינה  פרקליט  עם 
להתמודד עם מורכבותו העצומה של התיק. כולנו עסקנו מזריחה עד 

זריחה בהכנתו הקדחנית של התיק, בניווטו של בלטמן ולצידו. 

שאלה: מדוע ביקשת להצטרף לתיק? 
תשובה: ראשית, בשל הנושא. ככל ישראלי, לפחות בן דורי, חייתי את 
טראומת השואה מאז ילדותי כחלק ממציאות חיי. אף זכור לי שכילד 

של  הפומבי  בשידור  לצפות  כדי  הספר  מבית  פעם  מידי  הסתלקתי 
לסייע בתיק, חשתי  אייכמן. מרגע שעלתה האפשרות שאוכל  משפט 
המאפיינים  שבשל  הערכתי  שנית,  השעה.  צו  ממש  זהו  שמבחינתי 

את  לרדוף  המשיכה  זו  ״פרשה 
כמובן  נכונים  הדברים  בה.  המעורבים 
נכונים  גם  והם  הניצולים,  העדים  לגבי 
כך  בה:  שעסקו  המשפטנים  לגבי 
העליון  המשפט  בית  נשיא  למשל, 
המותב  ראש  שמגר,  מאיר  לשעבר 
נמוג,  לא  ש׳הספק  כתב  בערעור, 
האחרון׳״ יומי  עד  אותי  ירדוף  והוא 

ציבורית  שליחות  הוא  תיק(  )כל  בתיק  ״הטיפול 
המשפטיים  בכלים  החברה  על  להגן   - ייחודית 
לדקה  לשכוח  מבלי  ובהגינות,  ביושר  הנתונים 
שממנה  זו  האמת.  חקר  בשירות  עובדים  שאנו 
לחתור״ צריך  ואליה  לעולם  להתיירא  אין 
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לו  שאין  וציבורי  מקצועי  אתגר  בחובו  טומן  הוא  התיק,  של  הצפויים 
שיעור. 

לטיפול  בשל  הרגשת  שאלה: 
בתיק מסוג זה? 

עבדתי  שבהן  בשנים  תשובה: 
במחוז ירושלים הושפעתי עמוקות 
שהיו  בכירים,  פרקליטים  משני 
בעבורי מגדלורים של המשמעות 
 civil servant למונחים  הצרופה 
ו- officer of the court. המדובר 

ביונה בלטמן ז"ל, לימים פרקליט המדינה ובמיכה קירש ז"ל, מי שהיה 
בעת ההיא פרקליט המחוז. הם נחשבו בעיני למשרתי ציבור מן המעלה 
יסודות  תחתם,  שירתו  אשר  הפרקליטים  לנו,  הקנו  הם  הראשונה! 
מקצועיים בלתי ניתנים לערעור. הם גיבשו בפנינו תפיסת עולם ערכית, 
לפיה הטיפול בתיק )כל תיק( הוא שליחות ציבורית ייחודית - להגן על 
לשכוח  מבלי  ובהגינות,  ביושר  הנתונים  המשפטיים  בכלים  החברה 
להתיירא  אין  שממנה  זו  האמת.  חקר  בשירות  עובדים  שאנו  לדקה 
לעולם ואליה צריך לחתור. בחיפוש אחר האמת הפנמנו שחלק חשוב 
מתפקידנו הוא לסייע לבית המשפט להגיע לתוצאה הנכונה והצודקת 
ביותר בתיק. הדברים באו לידי ביטוי כמעט בכל תיק. אני זוכר למשל 
חשתי  ושבו  דמיאניוק,  משפט  לפני  הרבה  הופעתי,  שבו  רצח  תיק 
דיו בחומר הראיות. לפיכך טענתי אז את טענות  אינו בקיא  שהסנגור 
לענייננו, משעה שהיסודות  ובחזרה  האליבי בשם שלושת הנאשמים. 
הערכית  העולם  ותפיסת  עבודתי,  בדרך  נטמעו  הללו  המקצועיים 
של  שתיקו  חשבתי  אצלי,  מגובשת  הייתה  וקירש  בלטמן  שהנחילו 
דמיאניוק הוא הזדמנות הכרחית ומצוינת להביאם לידי ביטוי - שהרי 

בתיק הזה שומה על המדינה לדאוג שההליך יתנהל כמופת משפטי.

שאלה: מה היה הצעד הבא?
עוד  דמיאניוק   ,1985 בספטמבר  התיק  על  לעבוד  התחלנו  תשובה: 
ביקשנו  תחילה  בחיתוליה.  הייתה  המשטרה  חקירת  וגם  הוסגר,  לא 
שהתחוללה  הזוועה  ובפרטי  ריינהרד  מבצע  של  בפרטיו  להעמיק 
יצחק  השואה  חוקר  עם  בגנרלגוברנמן.  ההשמדה  מחנות  בשלושת 
ארד ובהנחייתו צללנו לתוך ספרות ענפה בנושא. במקביל, בניתוחים 

משפטיים שקיימנו, למדנו שעדויות רלוונטיות לסוגיות המשפט הצפוי 
וניצולים  ואכמנים  אס.,  אס.  אנשי   - מקורות  משלושה  להגיע  עשויות 
היו בידנו מעט עדויות של אנשי אס. אס.,  מקבוצות העבודה. בשעתו 
לא היו כלל בחזקתנו עדויות של ואכמנים, 
הן  שעדויותיהם  הבנו  לניצולים,  ובאשר 
כבר  שהצטבר  הראיות  מחומר  חלק 
אני  הברית.  בארצות  ההסגרה  בהליך 
מבקש להבהיר: ב-1976 פורסמה בעיתון 
אוקראיני שיצא לאור בארה"ב רשימה של 
בארצות  החיים  נאציים  מלחמה  פושעי 
דמיאניוק  תמונותיהם.  בצירוף  הברית 
צויין שם כוואכמן מסוביבור. בעקבות הפרסום נערכו בישראל, על פי 
בקשתה של ארה"ב, מסדרי זיהוי תמונות שבהם זיהו ניצולי טרבלינקה, 
האיום.  כאיוון  דמיאניוק  את  כך,  על  שנשאלו  ומבלי  ספונטני  באופן   
בין  זאת  במיוחד.  מהימנות  שהן  הבנו  העדויות  את  לידנו  משקיבלנו 
היתר משום שהחקירה הזו, שבה אירעו, בזה אחר זה, תשעה זיהויים 
בוואכמן  אלא  בו  לעסוק  נועדה  לא  כלל  דמיאניוק,  של  ספונטניים 
שזירת  הבנו  התיק,  של  הצפוי  לקונספט  ובאשר  מטרבלינקה.  אחר 
התיק  של  ביסודו  אך  השואה,  מאורעות  אמנם  היא  התיק  של  הפשע 
כ-40  של  שבמרחק  הבנו  כלומר  בזיהוי.  טעות  בדבר  הטענה  מונחת 
שנה מזוועת הפשעים, למול זיהוי של ניצולים, יהיה נח לנאשם לטעון 

להגנתו "זה לא אני"! 

שאלה: איך בחנתם את השאלה האם התיק מבוסס דיו כדי להגיש כתב 
אישום? 

תשובה: מטבע הדברים, שאלת היסוד ששאלנו את עצמנו הייתה האם 
זו  שאלה  לברר  כדי  הזיהוי.  עדויות  של  במהימנותן  משוכנעים  אנחנו 
נפגשנו, דפנה ביינוול ואנוכי, ולא אחת גם בלטמן, עם העדים הניצולים 
וקיימנו איתם, ראיונות וסימולציה של חקירות נגדיות ארוכות לעייפה. 
התרשמנו  ההשמדה,  מחנות  של  "הפלנטה"  אל  זה  מסע  של  בסיומו 
"רשת  לנו  היתה  מכך  חשוב  פחות  לא  אבל  החד.  מזיכרונם  מאוד 
בטחון" מאד משמעותית. החזקנו כבר באותה עת בהעתק של "תעודת 
תעודה  לדמיאניוק.  שהונפקה  שרות  תעודת  אותה  שהיא  טרווניקי", 
זו נחשבה בעינינו לראיית המפתח בה' הידיעה. זאת משום שמדובר 
בראיה חפצית שניתן לבדקה באמצעים מדעיים. כנגזרת ממסקנה זו, 

מאורעות  אמנם  היא  התיק  של  הפשע  שזירת  ״הבנו 
בדבר  הטענה  מונחת  התיק  של  ביסודו  אך  השואה, 
כ-40  של  שבמרחק  הבנו  כלומר  בזיהוי.  טעות 
ניצולים,  של  זיהוי  למול  הפשעים,  מזוועת  שנה 
אני׳!״ לא  ׳זה  להגנתו  לטעון  לנאשם  נח  יהיה 
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נחה דעתנו שדמיאניוק לא הובא לאולם המשפט מ"אחורי הצאן", אלא  
שעסקינן בפושע מלחמה עם דם על הידיים, שהוכשר בטרוויניקי והיה 
שותף להשמדת יהודים בסוביבור. בשל החשיבות הראייתית המכרעת  
של התעודה, השקענו מאמצים חובקי תבל בניסיון להשיג את המקור 
שהיה שמור בברית המועצות. באמצעות אייל הנפט היהודי אמריקאי 
ארמנד האמר, שהיו לו קשרים עסקיים ענפים בברית המועצות, הגענו 
להבנות עם משרד המשפטים הרוסי, ולימים קיבלנו את המקור וערכנו 
בו, בסיוע מומחים מחו"ל, בדיקות מדעיות שהוכיחו את האותנטיות של 

התעודה. 

הצבה  מופיעה  לא  דמיאניוק  של  השרות  בתעודת  אולם  שאלה: 
בטרבלינקה, אלא בסוביבור בלבד. האם הדבר לא עורר אצלכם ספק 

באשר לזיהויו כאיוון האיום? 
שזו  הבנו  הראיות  חומר  לימוד  של  מוקדם  בשלב  כבר  אכן  תשובה: 
רקע  על  בייחוד  עמה.  ולהתמודד  לבחון  שעלינו  מאוד  חשובה  נקודה 
המיתוס שלפיו הגרמנים מדויקים לחלוטין ושהבירוקרטיה שלהם חפה 
מטעויות. אט אט חשפנו, בעזרת עדויות מומחה של תובעים גרמניים, 
בעזרת  גם  כמו  לדין,  מטרווניקי  נאציים  פושעים  בשעתם  שהעמידו 
עדויות של "פקידים" מטרווניקי, שוואכמנים עברו בין מחנות ההשמדה 

ללא רישום מסודר בתעודה. עדויות אלה הניחו את דעתנו.

שאלה: האם ערב הגשת כתב האישום היה לכם ספק כלשהו או תחושה 
לא נוחה באשר לזיהוי של דמיאניוק כאיוון האיום? 

תשובה: לא. אחרת לא היינו מגישים את כתב האישום. האותנטיות של 
פי  אותו על  ומציגה  תעודת השרות מטרווניקי, המפריכה את האליבי 

המהימנות,  הזיהוי  עדויות  בשילוב  ההשמדה,  מכונת  בלב  הרישומים 
האפשרות לניידות בין המחנות התאומים ללא רישום, ומספר רב של 

ראיות נוספות, שכנע אותנו שדמיאניוק הוא איוון האיום.

יותר בהקשר זה וחשוב: ב"נעורי" בפרקליטות  אני אוסיף משהו כללי 
הגישה  פי  על  לדין;  ההעמדה  בשאלת  שונות  גישות  שתי  קיימות  היו 
הראייתי  הרף  האם  לבחון  הוא  התביעה  של  תפקידה  הראשונה 
יש להביא את  אזי  כן  ואם  לדין מתקיים,  המינימלי המאפשר העמדה 
זו תפיסה שמכבדת מאוד את הפרדת  התיק להכרעת בית המשפט. 
השנייה,  הגישה  פי  על  המשפט.  בתי  לבין  התביעה  בין  התפקידים 
התביעה צריכה לשמש כמסננת צפופה יותר שבכוחה למיין גם מקרים 
שבהם מבחינה פורמאלית כבר נחצה הרף הראייתי הנדרש להגשת 

שבהם  בתיקים  הזו.  המחמירה  בגישה  החזקתי  אני  אישום.  כתב 
טיפלתי רציתי להיות משוכנע שלו אני הייתי יושב על כס השיפוט הייתי  
גם  מרשיע מעבר לכל ספק סביר. רק אם התמונה הראייתית עברה 
את המסננת הצפופה הזו שלי הרגשתי שלם עם ההחלטה להגיש כתב 
אישום. קל וחומר שכך הם פני הדברים בתיק בעל השלכות עמוקות 

כל כך כתיק דמיאניוק.
שאלה: ממה נובעת הגישה הזו? 

תשובה: ככל שהשנים נקפו, התחוור לי שיש יומרה מסוימת בתפיסת 
העולם לפיה ניתן להגיע באמצעות מוסד ההליך הפלילי לחקר האמת 
לאמיתה. לטעמי קיים חוסר איזון בין כוחה של ההכרעה בפלילים לדייק 
בחקר האמת לבין התוצאה הרת הגורל של ההרשעה והעונש שבצידה. 
תובנה זו מחייבת משנה זהירות, וזאת בלשון המעטה. בהשלמה לכך, 
התגבשה אצלי התובנה שבמשולש תובע-סנגור-שופט, לתובע יש כוח 
הידע  זאת בשל  יחסי, מלשאר ה"שחקנים" במשולש.  יותר באופן  רב 
הרב שהוא מחזיק ביחס לתיק, ומשום שלאורך רוב המשפט השופט 
ניזון רק ממה שהצדדים  והוא  כל הראיות,  אינו מכיר את  בדין  היושב 

משוכנע להיות  רציתי  טיפלתי  שבהם  ״בתיקים 
הייתי השיפוט  כס  על  יושב  הייתי  אני  שלו 
התמונה אם  רק  סביר.  ספק  לכל  מעבר  מרשיע 
שלי הזו  הצפופה  המסננת  את  גם  עברה  הראייתית 
אישום״ כתב  להגיש  ההחלטה  עם  שלם  הרגשתי 

תובע-סנגור- שבמשולש  התובנה  אצלי  ״התגבשה 
מלשאר  יחסי,  באופן  יותר  רב  כוח  יש  לתובע  שופט, 
שהוא  הרב  הידע  בשל  זאת  במשולש.  ה"שחקנים" 
המשפט  רוב  שלאורך  ומשום  לתיק,  ביחס  מחזיק 
הראיות,  כל  את  מכיר  אינו  בדין  היושב  השופט 
מכאן  לו.  מגישים  שהצדדים  ממה  רק  ניזון  והוא 
לבית  לסייע  מאד  גדולה  אחריות  קמה  שלתובע 
בהליך״ ביותר  הנכונה  לתוצאה  להגיע  המשפט 
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לבית  לסייע  מאד  גדולה  אחריות  קמה  שלתובע  מכאן  לו.  מגישים 
על  שומה  מבחינתי,  בהליך.  ביותר  הנכונה  לתוצאה  להגיע  המשפט 
העוסקים  השונים  החקירה  לגופי  השראה  מקור  להוות  הפרקליט 
ולוודא שכל  בפענוחו של התיק עוד בטרם שמיעתו באולם המשפט, 
על  להצביע  שעשויים  אלה  כולל  נבדקים,  הרלוונטיים  החקירה  כיווני 
חפות. גם שומה עליו לסייע לבית המשפט במסע לחקר האמת. תובע 
 Civil Servant הביטויים  צמד  את  בהתנהלותו  מממש  כך  שנוהג 
ו-Officer of The Court, וכ"בונוס" על כך הוא עתיד לעלות שקט על 

יצועו בלילות. 

מעבר  של  בפלילים  ההוכחה  שרף  ראוי  לפיה  תפיסה  ישנה  שאלה: 
לספק סביר יהא גמיש, תלוי נסיבות, ובראש ובראשונה יתחשב בחומרת 
העונש הצפוי. גם יש הטוענים כי רעיון זה, גם אם לא באופן מוצהר, חלחל 
 כאשר בחנת את התיק באותה מסננת 
צפופה שעליה דיברת, עד כמה השפיעה עליך העובדה שדמיאניוק צפוי 

לגזר דין מוות אם יורשע?

לפסיקת בית המשפט העליון�18

שגרתית  לא  שכנוע  רמת  מעצמי  דרשתי  זה  שבמקרה  ברי  תשובה: 
גזר  עניין  רק  שלא  לי  נדמה  אך  הרמטי".  "תיק  למעשה  חיפשתי 
התיק  של  האחרים  מאפייניו  גם  אלא  עיני,  לנגד  עמד  הצפוי  הדין 
ומשמעויותיהם. הרי זירת הפשע של התיק הזה היא השואה. חששתי 
שמוסד המשפט הפלילי, בשל המגבלות הטבועות בו, ואלו שהטלנו על 
היסטוריים,  היבטים  תחת  יחתרו  הזה,  המיוחד  בתיק  כתביעה  עצמנו 
ערכיים ומוסריים רחבי היקף שעניינם השואה. חששתי למשל לפגיעה 
לעדויות  שמייחסים  ובמהימנות  השואה  זיכרון  של  בתקפותו  עקיפה 
וגוברים של הכחשתה. ואכן  הניצולים, בייחוד על רקע קולות הולכים 

18     להרחבה אודות רעיון גמישותו של רף ההוכחה במסגרת מבחן הספק הסביר, כמו 
מעבר לספק סביר: גמישות ההוכחה  ואקי  יניב  גם קליטתו בדין הישראלי, ראו אצל 

בדין הפלילי )2013(.  

גם סוגיית עונש המוות לא חמקה מהתלבטויותיי האישיות - אני שייך 
לאלו המבקשים להדירו משיטת המשפט באשר היא. בהקשר זה אני 
אוכל  שלא  בלטמן  למר  אמרתי  ההרשעה  שלאחר  "להתוודות"  חייב 
לטעון לגזר דין מוות, ואילו הוא, כ-civil servant אמיתי, טען זאת, גם 

אם באופן אישי יכול שחשב אחרת על הסוגיה.
שאלה: לגבי כתב האישום עצמו; נכלל בו תיאור נרחב של רדיפת העם 
היהודי על ידי הנאצים, אשר על פני הדברים חורג מהמסכת העובדתית 
בהרבה  שחורג  ובוודאי  דמיאניוק  של  אשמתו  הוכחת  לשם  שנדרשה 

מתחומי ידיעתו. מדוע כתב האישום נבנה כך? 
לשרת  נועד  האישום  כתב  אם  אותי  שואלים  למעשה  אתם  תשובה: 
גם מטרות חינוכיות ופוליטיות? התשובה היא לא מוחלט! אנחנו רצינו 
במשפט  המקובלות  המידה  אמות  פי  על  והוגן,  הגון  משפט  לקיים 
הפלילי, עם קפדנות יתרה לנוכח חומרתו הייחודית של האישום. ייתכן 
יריעותיו  ירחיב  דמיאניוק  משפט  שגם  ציפייה  יצר  אייכמן  שמשפט 
ביטויים תקשורתיים  זו, שהיו לה  ציפייה  לשואה בכללותה. מבחינתנו 
כתיק  בתיק  הממוקד  לטיפולנו  לחלוטין  זרה  נותרה  לרוב,  ופומביים 
לתיק,  והיסטוריים  ערכיים  אספקטים  גם  שיהיו  שצפינו  כמובן  פלילי. 
בלבד.  לוואי"  "תוצר  היו  הם  ומבחינתנו  לשם  כיוונו  לא  אנחנו  אבל 
לשאלתכם הספציפית לעניין המבוא, אנחנו כללנו את "הרקע" שעניינו 
החלטה על הפתרון הסופי, ועידת ואנזה ומבצע ריינהרד, משום שהם 
היו "זירת העבירה" שאליה צירפנו את פשעו של היחיד, והללו התאחדו 
למכלול עובדתי אחד. הרי היינו צריכים להראות שמעשיו של דמיאניוק 
אינם מעשי "רצח" כפול מספר הקורבנות, אלא שהם מהווים פשעים 
לעשיית  החוק  בגדרי  ובאים  היהודי,  והעם  האנושות  נגד  קולוסליים 
ניסוח כתב  ובעוזריהם. במקביל, בהיבטים "הרגילים" של  דין בנאצים 
האישום כמיועד להביא להרשעה המבוקשת, היינו צריכים לשכנע את 
בית המשפט, כחלק מהתזה העובדתית שלנו, שטרווניקי, טרבלינקה 

וסוביבור היוו מערכת השמדה אחת עם יחסי גומלין בתוכה. 

אז בעיניך נכון להותיר מחוץ להליך הפלילי סוגיות היסטוריות  שאלה: 
ומוסריות, אשר חורגות משאלת האשמה או החפות של הנאשם? 

של  האשמתו  שעצם  ברי,  זאת  עם  לנהוג.  צריך  שכך  בוודאי  תשובה: 
משפטי   מהלך  גם  מהווה  כאלה  איומים  בפשעים  מלחמה  פושע 
לכך  הראיה  כך,  או  כך  האדם.  וערכי  האומות  מוסר  עם  ש"מתכתב" 
היא  המצומצם  הפלילי  להליך  להיצמד  המנסה  באופן  שפעלנו 

"להתוודות" שלאחר ההרשעה  זה אני חייב  ״בהקשר 
אמרתי למר בלטמן שלא אוכל לטעון לגזר דין מוות, 
גם  זאת,  טען  אמיתי,   civil servant-כ הוא,  ואילו 
הסוגיה״ על  אחרת  שחשב  יכול  אישי  באופן  אם 
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ימים ספורים,  ניצולי השואה נשמעו במשך  שהעדויות של עדי הזיהוי 
התביעה  פרשת  של  הארי  חלק  דמיאניוק.  של  במעשיו  רק  והתמקדו 
היינו  אם  מטרווניקי.  השרות  תעודת  של  האותנטיות  לנושא  הוקדש 
מעוניינים לספר את "סיפור השואה", היינו מביאים עדויות רבות נוספות 
של ניצולים, מומחי שואה וכדומה. בהקשר זה אני מבקש לציין, לזכותו 
של עו"ד שפטל, הסנגור בתיק, שהוא מצידו מיקד בשעתו את הדיון מול 
הניצולים בסוגיית הזיהוי, ובה בלבד. או במילים אחרות הוא לא פרש 
יריעת חקירה אישית כלפיהם, מעבר למה שגרס כנחוץ לו למיצוי קו 

ההגנה של מרשו בהיבט הזה. 

מוות;  עונש  עליו  נגזר  הורשע;  דמיאניוק  בזמן;  קדימה  נקפוץ  שאלה: 
הערעור  של  הראשונה  ב"פאזה"  משהו  היה  נשלמה;  הערעור  שמיעת 

ששינה את עמדתכם לפיה דמיאניוק הוא איוון האיום?  
היה  זה  שבשלב  לציין  ניתן  בדיעבד  אבל  מובהק.  באופן  לא  תשובה: 
"סדק" ראייתי ראשון, שהתגלה לאחר גזר הדין ועוד טרם שמיעתו של 
 ."Minutes 60" הערעור. מדובר בסיפור שעלה בתוכנית האמריקאית
בתכנית הזו ראיינו יצאנית פולניה, מכפר משיק לטרבלינקה, שסיפרה 
לו  קראו  לדבריה  מטרבלינקה.  הגז  תאי  מפעיל  את  הכירה  שהיא 
שלא  אמרה  היא  דמיאניוק  של  תמונתו  לה  הוצגה  וכאשר  מרצ'נקו, 
מדובר באותו אדם. בשלב הזה עו"ד שפטל ביקש להגיש את קלטת 
התוכנית ואנחנו לא התנגדנו. זאת כחלק מעמדתי שראוי שבית משפט 
יכיר את כל המידע הרלוונטי, ויברור אחר כך את הבר מן התבן. אולם 
את  ניטרלו  שלטעמנו  ראיות  שתי  מצדנו  להגיש  שנוכל  תנאי  הצבנו 
אשר  יצאנית,  אותה  של  בעלה  של  עדות  הבאנו  כך  האמור.  ה"סדק" 

זיהה את תמונתו של דמיאניוק כמפעיל תאי הגז מטרבלינקה. כמו כן 
התחוור לנו, על פי חומר החקירה, שדמיאניוק הצהיר לאחר המלחמה 
הרוסית  בתרבות  היה  ונהוג  מרצ'נקו,  היה  אמו  של  הנעורים  שם  כי 
סברנו  הזה  הדברים  במצב  אקראי.  באופן  השמות  בשני  להשתמש 

שהריאיון עם אותה יצאנית  אינו משנה מהתמונה הכללית.

שאלה: כלומר, לאחר שמיעת הערעור הערכתם שלא הוצגו בו טענות 
או ראיות שהיה להן פוטנציאל ממשי לשנות את הקביעה המרשיעה. אז 

מדוע יצאתם לברית המועצות לחפש ראיות? 
משמעות.  רב  מידע  אצלנו  התקבל  הערעור  שמיעת  לאחר  תשובה: 
המועצות  שבברית  למדנו  שממנו  בקנדה,  דהוא  ממאן  פקס  קיבלנו 
הודעות  הוגשו  ושבמסגרתו  מטרבלינקה,  ואכמן  של  משפטו  התנהל 
כפי  חיים.  ואכמנים  של  עדויות  נשמעו  ואף  ואכמנים  של  כתובות 
שציינתי קודם, עד לאותו רגע לא היו בידנו עדויות ואכמנים, אלא עדויות 
של ניצולים, ומעט פושעי אס.אס.. היה לנו ברור שזהו "אוצר ראייתי", 
שמקורו בשותפיו לפשע של דמיאניוק, ושחשוב לנו לבררו בדרך לחקר 
האמת. חשנו שאנו חייבים לצאת לברית המועצות ולברר מה יש שם, 

בתיקים הגרמניים- רוסיים הללו.

מדוע? לא היה די בעדכון ההגנה או בית המשפט אודות קיומו  שאלה: 
של החומר? 

תשובה: ראשית, במובן המעשי, סמכתי רק על עצמנו שנעשה חיפוש 
לחקר  הדרוש  הרלוונטי  החומר  כל  את  לארץ  ונביא  ומדויק  יסודי 
האמת. ברור שבהיבט זה, מבלי להטיל דופי בהגנה, היא לעומתנו אינה 
מחויבת לחקר האמת אלא לזיכויו של הנאשם. כמו כן, כפי שאמרתי 
קודם כאשר התייחסתי לשלב הגשתו של כתב האישום, לתובע מסור 
של  האחריות  לאחריות!  מתורגם  להיות  חייב  זה  כוח  מאוד.  רב  כוח 
נציגה, אינה מתמצה בהגשת כתב אישום ראוי,  וממילא של  המדינה, 

האחריות  שלו.  את  יעשה  המשפט  בית  ואילך  שמכאן  מחשבה  מתוך 
היא לעמוד על המשמר לכל אורכו של התיק כדי לסייע לבית המשפט 
להגיע לתוצאה הראויה, בהתאם להתפתחויות בהליך. חלק משמירה 
זו עניינה שהתובע מחויב לוודא שלא יארע עיוות דין ושלא יושם מכשול 

מהותי על מסלול ההגנה. 

להיות  חייב  זה  כוח  מאוד.  רב  כוח  מסור  ״לתובע 
מתורגם לאחריות! האחריות של המדינה, וממילא של 
נציגה, אינה מתמצה בהגשת כתב אישום ראוי, מתוך 
יעשה את שלו״ ואילך בית המשפט  מחשבה שמכאן 

כרכים   25 של  משא  עלינו  ׳הנחיתו׳  ״במוסקבה 
מטרבלינקה.  ואכמן  אותו  של  משפטו  מפרוטוקול 
משרד  מטעם  לרשותנו  שהועמדו  מתורגמניות  שתי 
כתיבתן  אופן  את  אותנו  לימדו  הרוסי  המשפטים 
כפי  השואה,  לגרסת  צללנו  החשובות.  המילים  של 

שנכתבה ברוסית״
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שאלה: ומהם הגבולות הנכונים של אחריות התובע לחפש ראיות עבור 
ההגנה או להעלות טענות בשמה? 

תשובה: אקדים ואומר את המובן מאליו - שמתיק דמיאניוק אי אפשר 
מהתביעה  ציפייה  ואין  אחר,  רגיל  תיק  לכל  שווה  גזרה  באמת  לגזור 
להשקיע משאבים כאלה בכל תיק ותיק. עם זאת, העקרונות בהחלט 
לפני  לברר  ביקשתי  אני  נהיר.  די  לדעתי  העניין  זה  במובן  רלוונטיים. 
ובמהלך המשפט, לרבות בשלבים שלאחר השמעת טענות התביעה 
או  החפות  מסקנת  על  להשפיע  שעשויות  הסוגיות  כל  את  בערעור, 
האשמה ולהביאן לידיעת בית המשפט. תובע אינו צריך להתערב בדרך 
לשמור  צריך  כן  הוא  כאמור  אבל  ההגנה.  של  מצידה  המשפט  ניהול 
שההליך הפלילי לא יגלוש לעיוות דין או שלא יושם מכשול משמעותי 
שיכולה  התביעה,  של  יתר  בצדקנות  המדובר  אין  ההגנה.  במסלול 
בגישה  אלא  להיעשות,  מהצדק  ולמנוע  האמת  בחקר  לפגוע  היא  גם 
מאוזנת שאינה מתעלמת מאותה אחריות שהרביתי להזכירה בשיחה. 
עם  מעמיקה  בהכרות  בעיקר  מדובר  מדויקת.  איזון  נוסחת  בידי  אין 
נסיבות התיק הקונקרטי, ניסיון מקצועי מצטבר ובהבנה של האחריות 

שמוטלת על כתפיו של התובע. 

שאלה: איך התנהל החיפוש בברית המועצות? מה מצאתם? 
תשובה: לקראת הנסיעה דפנה ביינוול ואני למדנו מעט רוסית, ולו כדי 
שנוכל לזהות מילות מפתח בחומר. טסנו לאחת ממדינות אירופה, שם 
פגשנו בחשאי את נציגת משרד המשפטים הרוסי. נוצרו בינינו קשרים 
אישיים קרובים והיא הזמינה אותנו למוסקבה. במוסקבה "הנחיתו" עלינו 
משא של 25 כרכים מפרוטוקול משפטו של אותו ואכמן מטרבלינקה. 
שתי מתורגמניות שהועמדו לרשותנו מטעם משרד המשפטים הרוסי 
לגרסת  צללנו  החשובות.  המילים  של  כתיבתן  אופן  את  אותנו  לימדו 
השואה, כפי שנכתבה ברוסית. במקומות שנראה היה לנו שיש מידע 
רלוונטי ביקשנו מהן לתרגמו בעבורנו. המעבר על החומר היה דרמטי 
מבחינתנו, שכן מן ה"שורה התחתונה" עלה שהשם דמיאניוק לא הוזכר 
על ידי הוואכמנים מטרבלינקה, ולעומת זאת השם איוון מרצ'נקו חזר 
מהוואכמנים  חלק  כן,  כמו  הגזים.  תאי  של  כמפעילם  פעמים  בפיהם 
בתכלית  שונה  הייתה  וזו  מרצ'נקו,  של  תמונתו  על  הצביעו  הנחקרים 

מתמונתו של דמיאניוק. 

שאלה: בשלב הזה התעורר אצלך ספק באשר לאשמתו של דמיאניוק? 

באשר  אחרים  ספקות  אבל  לא.   - לאשמתו  באשר  ספק  תשובה: 
הניצולים  עדויות  כן. סמכתי מאוד על   - הניצולים  לניואנסים בעדויות 
ידעתי  לא  מאידך  שלהם.  הזיהוי  איכות  ועל  המשפט  בבית  שנשמעו 
כלום על איכות העדויות הכתובות של הוואכמנים. לא הוצאתי מכלל 
אפשרות שדמיאניוק השתמש בטרבלינקה בשם המשפחה של אמו. 
שהחומר  לאפשרות  ה"התגלות"  מרגע  ערים  כמובן  היינו  במקביל, 
לציין  יש  טרבלינקה.  לגבי  המשפט  בית  של  בלבו  ספק  יעורר  החדש 

נשימה הבנו שפרשת פשעיו בסוביבור לא רק שנותרה על  שבאותה 
תלה, אלא אף התחזקה, שכן מצאנו עדויות וראיות נוספות שקשרו את 
הנחנו שגם אם  כלומר,  נוספים.  נוראים  ולמחנות  לסוביבור  דמיאניוק 
יתעורר ספק אם דמיאניוק הוא "איוון האיום" מטרבלינקה אזי הוא בכל 

מקרה איוון דמיאניוק הפושע הנורא מסוביבור. 
מפרשת  דמיאניוק  את  הערעור  ערכאת  זיכתה  לדעתך  מדוע  שאלה: 

טרבלינקה? אלמלא היה מדובר בגזר דין מוות התוצאה הייתה שונה? 
תשובה: לדעתי, משום שהשם דמיאניוק לא נזכר באף אחת מהודעות 
הוואכמנים וגם לא ברשימות גרמניות של הצבות בטרבלינקה, ומשום 
שהטענה שהוא השתמש בשם מרצ'נקו הייתה השערה בלבד, התגבש 
אצל השופטים הספק ועמו ההחלטה לזכות. אני מבקש להרחיב כאן 
מעט: בעוד שסוביבור היה ונותר "תיק הרמטי" לחלוטין, ובעיני אין בגינו 

גם  קשור  והוא  חמקמק,  מושג  הוא  סביר׳  ״׳ספק 
זה  במובן  לשופט.  שיש  עמוקה  מצפונית  לתחושה 
המסקנה  כאשר  גם  נאשם  לזכות  שופט  של  זכותו 
בטן,  תחושת  על  נשענת  סביר  ספק  של  קיומו  בדבר 

ולא רק על מבנה משפטי ׳טהור׳״

חש  שופט,  או  סנגור  פרקליט,  פלילי,  משפטן  ״כל 
לגבי התיק  בפערים שבין ההערכות המקצועיות שלו 
המשפטית,  התוצאה  ובין  לגביו  שלו  הבטן  ותחושות 
שלעיתים אינה משקפת את המציאות כפי שהוא תופס 
אותה. הפער הזה הוא חלק בלתי נפרד מההליך, והוא 
נובע בין היתר מהדרישה להוכחה מעבר לספק סביר״
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בטרבלינקה,  ההרשעה  שאישור  הרי  הרשעה,  זולתי  אחרת  תוצאה 
חייבה הנחתן של הסתברויות. דומה שבית המשפט העליון העדיף שלא 
להתחפר בהסתברויות ולבחור ב"ספק הסביר". "ספק סביר" הוא מושג 
חמקמק, והוא קשור גם לתחושה מצפונית עמוקה שיש לשופט. במובן 
זה זכותו של שופט לזכות נאשם גם כאשר המסקנה בדבר קיומו של 
ספק סביר נשענת על תחושת בטן, ולא רק על מבנה משפטי "טהור". 
לכן, על אף עמדתי שהיה ראוי להרשיע גם בפרשת טרבלינקה, הזיכוי 

סביר בעיני. 

שאלה: ערכאת הערעור, כאמור, אימצה את הקביעה כי דמיאניוק עבר 
אימונים בטרווניקי והיה ואכמן בסוביבור, אך לא הרשיעה אותו בכך, שכן 
אולם  אלה.  אישומים  בפני  להתגונן  הוגנת  זכות  לו  ניתנה  שלא  נקבע 
נושא טרווניקי וההצבה בסוביבור הוזכרו בכתב האישום. יתרה מכך, קו 
ההגנה של דמיאניוק שלפיו תעודת טרווניקי מזויפת ושהוא מעולם לא 
היה ואכמן הופרך, לאחר שנוהלו חקירות נגדיות ארוכות. אז  באיזה מובן 

נפגעה זכותו להתגונן? 
מודה  אני  הזו.  בשאלה  והפכתי  הפכתי  הדברים  מטבע  תשובה: 
הניצולים,  עם  צדק  עשתה  לא  בוודאי  היא  לתוצאה.  הסבר  לי  שאין 
שהוגשו  מהראיות  כאחד.  ההיסטוריה  ועם  החוק  עם  הקורבנות,  עם 
וגם מהכרעת הדין במחוזי, היה ברור לחלוטין שהוואכמנים  במשפט, 
היתר  בין  פשעו  הם  ובטרווניקי  היהודי,  העם  ברצח  פשעו  בסוביבור 
מורשע  להיות  היה  צריך  עמם,  שנמנה  דמיאניוק,  בגטאות.  באקציות 

לפחות בפשעיו אלה כוואכמן. 

פרשת  בגין  דמיאניוק  את  להרשיע  שלא  שההחלטה  ייתכן  שאלה: 
טרווניקי וסוביבור נבעה מתוך מחשבה שדווקא במקרה זה שבו פושע 
נאצי נשפט במדינה יהודית רצוי להקפיד הקפדה יתרה, דווקנית, בזכויות 
שמערכת  חוץ,  וכלפי  ישראל  בתוך  להבהיר,  כדי  גם  אולי  הנאשם? 

המשפט הפלילית הישראלית אינה עושה לעצמה הנחות?   
הפלילי  המשפט  תוצאת  לפיו  לרעיון  לחלוטין  מתנגד  אני  תשובה: 
במנעד  הדרך,  כל  לאורך  להעביר.  מתיימרת  שהיא  מהמסר  תושפע 
רחב מאוד של ווריאנטים, הקפדנו שההליך בעניינו של דמיאניוק יהיה 

– על  זכויות הניצולים, ולהבדיל  וכזה ששומר על  מכובד, הגון ושקוף, 
אלה של הנאשם. על חלק מהדברים עמדנו בשיחה, כגון עצה שוטפת 
חומר  של  העצום  ביער  ההגנה  הכוונת  התיק,  ניהול  במהלך  לסנגור 

החקירה, חיפוש יזום אחר חומר חקירה בעל ערך גם להגנה, ויתור על 
וכיוצא  סדרי הדין כדי לאפשר להגנה להציג את כל הראיות שבידיה 
בזה. אולם, כאשר בית משפט מגיע לשלב הכרעת הדין עליו לפסוק על 
פי מה שעיניו רואות, בלא שיובא בחשבון זה כל שיקול חיצוני, פוליטי 

תדמיתי. 

תהינו מדוע פרשת דמיאניוק לא הפסיקה לטרוד את מנוחתם  שאלה: 
הספק  היא  כמובן  המתבקשת  התשובה  בה.  שעסקו  משפטנים  של 
הזו  שהפרשה  ייתכן  זאת,  לצד  דמיאניוק.  של  לחלקו  באשר  שנותר 
לאמת  עובדתית  אמת  בין  הפער  את  חידדה  שהיא  משום  מתסכלת 

משפטית ואת מגבלותיו של המשפט הפלילי ככלי לבירור האמת? 
פלילי,  משפטן  כל  אבל  תסכול.  במילה  משתמש  הייתי  לא  תשובה: 
המקצועיות  ההערכות  שבין  בפערים  חש  שופט,  או  סנגור  פרקליט, 
המשפטית,  התוצאה  ובין  לגביו  שלו  הבטן  ותחושות  התיק  לגבי  שלו 
שלעיתים אינה משקפת את המציאות כפי שהוא תופס אותה. הפער 
מהדרישה  היתר  בין  נובע  והוא  מההליך,  נפרד  בלתי  חלק  הוא  הזה 
להוכחה מעבר לספק סביר. צריך ללמוד לחיות עם זה. עם זאת, לאורך 
השנים, תיתכן השפעה מצטברת של הפער הזה על המשפטן הפלילי 
ועל היכולת שלו להמשיך ולעסוק מידי יום בתיקים קשים שהמתח בין 
אמת עובדתית לאמת משפטית מובנה בהם. במובן זה ייתכן שפרשת 
דמיאניוק היוותה עבורי את נקודת המפנה. שם, בצומת ההוא, הבנתי 
לא  בנגזרות אחרות של העשייה משפטית, שבהן  רוצה לעסוק  שאני 

נדרשת הכרעה מעבר לספק סביר. 

אולי ההתרחקות שלך מהליכים שבהם נדרשת הכרעה מעבר  שאלה: 
בשיא  זו  בפרשה  שנחשף  האקראיות  ממימד  גם  נובעת  סביר  לספק 
עוצמתו; הרי אלמלא עיכובים לא מתוכננים בשמיעת הערעור, ובוודאי 
ראיות  אותן  למערב,  המועצות  ברית  בין  היחסים  הפשרת  שאלמלא 

חדשות שהובילו לזיכוי כלל לא היו מוגשות?
בתובנות  רב  משקל  בעל  הוא  האקראיות  שעניין  מודה  אני  תשובה: 
שהפנמתי לאחר התיק על כל גלגוליו. הרעיון שהיינו יכולים להמשיך 
היו  שהן  או  המועצות  מברית  שהבאנו  הראיות  את  להכיר  בלי  בחיינו 
הוא בהחלט מטריד, בלשון המעטה. פרשה  צצות בשלב בלתי הדיר 
זו חיזקה אצלי מאוד את ההבנה שהמשתנים המשפיעים על ההליך 
לכן   לסבור.  שמקובל  ממה  ופריכים  פגיעים  יותר  הרבה  הם  הפלילי 
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בתיקים מורכבים עשוי להתגנב ללבך החשש שלעולם לא תוכל להיות 
בטוח ושקט שבמסגרת ההליך - יהא הוגן ככל שיהא - התביעה, ההגנה 
ובית המשפט אכן עיינו ונטלו בחשבון את כל החומר הרלוונטי שיכול 
להשליך על תוצאת המשפט. נכון שלעת הזו אין לנו הליך מוצלח יותר, 
וזהירות  הקפדה  משנה  ולנקוט  למגבלותיו  מודעים  להיות  צריך  אך 
ביינוול  שדפנה  כך  עם  שלם  אני  דמיאניוק,  תיק  של  ובהיבט  כאחד. 
ואנוכי ניצבנו בצומת המכריע הזה ולא היססנו להוביל את התיק בדרך 
שבה פעלנו. ובאשר לתוצאות המשפט, שאת חלקן ביקרתי בשיחותינו, 

אין לי אלא להוסיף ש"צדיק באמונתו יחיה". 

לקראת סיום, תהינו אם על רקע השיחות עמנו תרצה לחלוק  שאלה: 
עוד משהו ממחשבותיך עם ציבור הפרקליטים? 

השיחות  במהלך  לפרקליטות.  מחוץ  שאני  שנה  עשרים  כבר  תשובה: 
עמכם קלטתי עד כמה ה-D�N�A. של הפרקליטות עדיין נמצא עמוק 

בתוכי. השיחות העירו אצלי מחדש את התנועה, הכמעט רפלקסיבית, 
אתנחתא  של  סוג  אישום.  כתב  על  חתימה  לפני  שניה  לעצור  של 
שדרשתי מעצמי כדי לוודא שאני עומד מאחורי החתימה הזו. הן לעניין 
בשמו,  ולפעול  להחליט  אותי  שמינה  הממלכתי  הגוף  כלפי  אחריותי 
לעניין אחריותי כלפי הנאשם. הפרקליטות שתיארתי  ולא פחות מכך 
לא  שתקופה  כמובן  יודע  אני  שלי.  דינקותא"  ה"גירסא  היא  בשיחה, 
קלה עוברת על הפרקליטות והפרקליטים. תמיד יש מקום לשלוף את 
המצפן ולוודא שהניווט לא סטה ממסלולו הנכון. יחד עם זאת, דווקא 
הביניים  מדור  מוכשרות  פרקליטות  עם  קשר  על  שומר  שאני  משום 
ובהן בתי שהיא בוגרת פרקליטות המחוז הפלילית בת"א - אין לי ספק 
ב"גירסא  גם  הימים  משכבר  צרובים  בשיחתנו  שהעליתי  שהערכים 
דינקותא" של דרך עבודתן המסורה. ביני לביני אני מקווה שכך הם פני 

הדברים גם באשר לשאר הפרקליטים באשר הם.

כתב  על  חתימה  לפני  שניה  לעצור  של  רפלקסיבית,  הכמעט  התנועה,  את  מחדש  אצלי  העירו  ״השיחות 
אחריותי  לעניין  הן  הזו.  החתימה  מאחורי  עומד  שאני  לוודא  כדי  מעצמי  שדרשתי  אתנחתא  של  סוג  אישום. 
הנאשם״ כלפי  אחריותי  לעניין  מכך  פחות  ולא  בשמו,  ולפעול  להחליט  אותי  שמינה  הממלכתי  הגוף  כלפי 
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