
 
 

 שורשים במשפט
 שבעים שנות משפט

 משרד המשפטים
 

 1950שנת 

 : מבט על ה'עוזרים1950-החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י

 , פרקליטות מחוז חיפה )פלילי(לביאיובל 

 היסטוריה חקיקתית

בשנים הראשונות לקום המדינה החלה עלייה מאסיבית של האנשים שכונו "שארית 

ניצולי השואה. עם עלייתם לארץ החלו מצטברים אצל משטרת ישראל תלונות רבות  -הפליטה" 

משתפי פעולה עם הנאצים. משטרת ישראל עמדה נבוכה אל מול  -של עולים כנגד עולים אחרים 

תלונות אלו בהעדר חוק מתאים להעמדתם של חשודים אלו לדין. משטרת ישראל פנתה למשרד 

 1אחרון החל לנסח חוק בהתאם.המשפטים בנושא, וה

(, החוק לעשיית דין, או: החוק)להלן:  1950-החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י

התקבל בשלהי המושב השני של הכנסת הראשונה. החוק התקבל כדבר של מה בכך כאשר 

ק במליאת הכנסת נכחו מספר מועט של חברי כנסת. היחיד שעמד על משמעותו הייחודית של חו

רפאלקס )מפ"ם(, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, שדיבר על -זה היה חבר הכנסת נחום ניר

המשמעות הסמלית והמחאה שיש בחוק שהתקבל על ידי העם היהודי כנגד פושעי מלחמת העולם 

גם בקרב הציבור הכללי החוק התקבל באדישות מסוימת. בעיתון 'על המשמר' דווח על  2השנייה.

תרתה "'סעיפים קטנים' בכנסת" המספרת על מספר חוקים שאושרו במליאה החוק בכתבה שכו

  3יום קודם לכן.

החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם,  -לחוק זה קדם חוק אחר שעסק בנושא 

(. חוק השמדת עם הוא למעשה אימוץ חקיקתי פנימי של חוק השמדת עם)להלן:  1950-תש"י

לאחר מלחמת העולם השנייה ושעליה  4"ם, בדבר השמדת עם,אמנה בינלאומית שחיבר האו

חתמה ממשלת ישראל. חוק השמדת עם לא אפשר להעמיד לדין משתפי פעולה יהודים, כיוון שלא 

בנוסף לכך, בחוק השמדת עם לא  5היה ניתן לייחס להם "כוונה להשמיד" כפי שנדרש בחוק זה.

 צוין במפורש כי יש לו תחולה רטרואקטיבית.

. בדיון סוער שהתפתח המתגבשתהצעת החוק עלו מספר הצעות בנוגע לחקיקה ביונים בד

חוקה, חוק ומשפט, אשר הייתה אמונה על ניסוח החוק, נשמעה עמדה חריפה כנגד הועדת וב

                                                        
קתדרה: חנה יבלונקה "החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם: היבט נוסף לשאלת הישראלים, הניצולים והשואה"  1

 )תשנ"ז(. )להלן: יבלונקה(. 139-140, 135 82 ארץ ישראל וישובהבתולדות 
 (.1.8.1950) 2393ד"כ ד  2
 .www.jpress.org.ilזמין באתר (. 2.8.1950"סעיפים קטנים בכנסת" בעיתון על המשמר ) 3
4 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (9.12.1948)בכתובת:  ו. רא

1.htm-http://www.un.org/millennium/law/iv. 
 לחוק בדבר השמדת עם. 1ס'  5

http://www.un.org/millennium/law/iv-1.htm
http://www.un.org/millennium/law/iv-1.htm
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חבר הכנסת אליעזר פרמינגר, ממפלגת  6אשר שיתפו כביכול פעולה עם הנאצים.יהודים 

יו "לו היינו מתנהגים אחרת, לו היה הזיק הקטן ביותר של הקומוניסטים, ביטא עמדה דומה, לפ

התנגדות באופן פיזי, לא היו יכולים לרצוח שישה מיליון יהודים... אין להתעלם מזה ששיתוף 

מנגד, דווקא חברי כנסת ניצולי שואה בעצמם,  7הפעולה הוא שעזר לנאצים לבצע את זממם".

 8ית(, סברו שיש לראות סוגיה זו ביתר סלחנות.יוסף לם )מפא"י( וזרח ורהפטיג )החזית הדת

מוסריות עד שהיועץ המשפטי של הממשלה -ויכוח בנושא היה סוער וגלש לסוגיות היסטוריותוה

"אני מבקש את סליחתכם  :דאז, חיים כהן, היה צריך להזכיר לנוכחים כי מדובר בדיון משפטי

אם מאיגרא רמא של הזירה ההיסטורית אני מביא אתכם לבירא עמיקתא של הזירה המשפטית 

  9היבשה".

 מטרת החוק

לחוקים פלילים רגילים, החוק לעשיית דין צופה פני עבר ולמעשה מבקש להעניש על בניגוד 

כמה ק יכולה ללמד על שנעשה ולא על שייעשה. התחקות אחר ההיסטוריה החקיקתית של החו

 ממטרותיו: 

 -"עשיית דין"  -המטרה העיקרית והגלויה של החוק כפי ששמו מעיד עליו  - גמול ונקמה( 1)

הינה מטרת הגמול ונקמה. פנחס רוזן, שר המשפטים הראשון של מדינת ישראל, הציג את מטרת 

לא נשכח ולא נסלח! יש "החוק המוצע מכריז על העבר. אנו  :החוק מעל בימת הכנסת באופן הבא

  10.בזה משום עשיית חשבון עם העבר"

מחאה כאקט סמלי באשר ליכולת של מדינת ישראל לשפוט את המעשים שנעשו  - מחאה( 2)

 מצאה זה בחוק" :רפאלקס )מפ"ם(-כנגד העם היהודי. כך התבטא בנדון חבר הכנסת נחום ניר

הפשעים  נגד דיחויובהאמורים,  הפשעים נגד היהודי כל העם ושל שלנו מחאתנו ביטויה את

  11.ייה"העולם השנ מלחמת במשך ועוזריהם על ידי הנאצים שנעשו

את חלק מחברי הכנסת, בעיקר ניצולי השואה שבהם, ראו  - קורבנות השואהלזיכרון ( 3)

קורבנות השואה. חבר הכנסת מרדכי נורוק )החזית הדתית המאוחדת(, לזיכרון כחוק עשיית דין 

סבר כי החוק לא יחזיר את הרוגי  12ניצול שואה מריגה, שאיבד במלחמה את אשתו ושני בניו,

  13.השואה אבל דרכו "נעריץ ונקדש את זיכרם"

                                                        
עמדה זאת באה לידי ביטוי על ידי נציגי מפלגת מפ"ם, שרבים מחבריה מתארת כי  - 144, בעמ' 1יבלונקה לעיל ה"ש  6

 .חמים בנאציםהיו ממנהיגי הלו
 (. 23.5.1950) 2ם, בעמ' ובעוזריה בנאצים דין לעשיית לחוק המשנה ועדת דיוני פרוטוקול 7
 .144-145, בעמ' 1יבלונקה, לעיל ה"ש  8
 (.23.5.1950) 4ם, בעמ' ובעוזריה בנאצים דין לעשיית לחוק המשנה ועדת דיוני פרוטוקול 9

 (.27.3.1950) 1147ד"כ ד  10
 (. 1.8.1950) 2393ד"כ ו  11
 .140, בעמ' 1יבלונקה, לעיל ה"ש  12
 (.27.3.1950) 1148-1149ד"כ ד  13
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מטרה אחרת היא התווית דרך לדורות הבאים כיצד לנהוג במצב דומה. חבר  - חינוכית( 4)

וק "אומרת ליהודים מה יהודה )מפ"ם( התייחס לכך באומרו כי לשון הח-הכנסת ישראל בר

  14.עליהם לעשות אם יקרה כזאת שנית"

יישור קו עם מדינות העולם אשר קבעו במדינותיהן חוקים פליליים  - משפט משווה( 5)

מבחינה זו היה ברור לחברי הכנסת שמדינת ישראל  15מלחמת העולם השנייה.פשעי באשר ל

  .המייצגת את העם היהודי צריכה לחוקק חוק בהתאם

מטרה נוספת ומשמעותית בחוק הובאה על ידי שר המשפטים, פנחס  – המחנהטיהור ( 6)

שלא יעזו לבוא  ,רוזן, בהצגת הצעת החוק. לפיו יש להניח כי החוק לא יטפל בפושעים הנאצים

יש להניח "כדבריו,  ימצאו בישראל מקרב שארית הפליטה.ילישראל, אלא במשתפי הפעולה ש

לא יעזו לבוא לישראל. אך החוק חל גם על  ,ו בעברות שבהן דן החוקשפושעים נאצים שהתחייב

אם כי  ,ולצערנו לא נוכל להיות בטוחים, שכאלה לא יימצאו במחננו ,עושי דברם של נאצים

יש זכות  ,אך גם אם מספרם לא יעלה על מספר הצדיקים שלא נמצאו בסדום .מספרם בודאי קטן

החוק המוצע עשוי לתרום תרומה לטיהור  .עטים בלבדולוא גם לגבי פשעים מ ,קיום לחוק זה

יודע כמה כאובה  ,כל המכיר את בעיותיה .האווירה בתוך שארית הפליטה שעלתה לארץ ישראל

המקיפים עד היום אנשים מבין משוחררי המחנות  ,אצלה השאלה של חשודים והאשמות הדדיות

הפושעים; ובעקבותיו יוצדקו גם אלה שהם החוק בא כדי להעניש את ... והגיטאות שעלו ארצה

 16".חפים מפשע, 'והיה מחננו טהור'

 החוק עקרונות

החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם נחשב חוק ייחודי בספר החוקים של מדינת ישראל. 

הוא בין החוקים הבודדים הקובע עונש מיתה על מבצע העבירה. בנוסף לכך, החוק סוטה משישה 

)א( אין התייחסות לכוונת מבצע העבירה אלא רק  17המקובלים בעולם המשפט: םעקרונות ייחודיי

למעשיו. )ב( ניתן להעניש על פשעים שנעשו מחוץ לגבולות המדינה. )ג( החוק מאפשר להעניש על 

פשעים למפרע. )ד( ניתן להעמיד אדם בגין מעשה המהווה עבירה לפי חוק זה אף אם כבר הועמד 

עבירות בוטל בעבירות שלפי חוק זה. )ו( אי ה. )ה(  עקרון התיישנות מעשה אותולמשפט והוענש על 

הענקת תוקף לחוק החנינה, שהוצא על ידי המועצה הזמנית, עבור הפשעים שבחוק. בנוסף לכל 

 18אלו, החוק מאפשר לבית המשפט לסטות מדיני הראיות המקובלים.

                                                        
 .9לעיל ה"ש  ורא 14
 ,Charter of the International Military Tribunal) מגילת נירנברג שנחתמה בהסכם לונדון נועדה לטפל בנושא 15

art. 6, Aug. 8, 1945, 59 Stat. 1544, 82 U.N.T.S. 279) ,גם המועצה המפקחת בגרמניה של מדינות הברית .
. גם מדינות מחוץ לאירופה כדוגמת (Control Council Law No .10) שהתייחס לעבירות אלו 10חוקקה את חוק 

 Canada, War) אוסטרליה וקנדה חוקקו חוקים רטרואקטיביים לטפל בעבירות שנעשו במלחמת העולם השנייה

Crimes Act 1946, SC 1946, c. 73; Australia, War crimes Act 1945, No. 48, 1945). 
 (. 27.3.1950) 1148ד"כ ד  16

רפאלקס )מפ"ם(, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, בעת -כפי שהציג חבר הכנסת נחום ניר - (1.8.1950) 2393ד"כ ו  17
 .ההצבעה על קבלת החוק במליאת הכנסת

 ובעוזריהם. לחוק עשיית דין בנאצים )א(15 ס' 18
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 19מקצת מההליכים המשפטיים בעקבות החוק

הראשון שנשפט בארץ לפי החוק לעשיית דין היה יעקב  – 20הוניגמןמשפטו של יעקב 

אביב -הוניגמן. משפטו, שחשבו שיהווה תקדים לחוק החדש, התקיים בבית המשפט המחוזי בתל

 ,28הוניגמן, אז בן  21בפני נשיא בית הדין המחוזי, כאשר כתובע הופיע פרקליט המחוז בעצמו.

דין בבית המשפט המחוזי כאשר כתב האישום נגדו הכיל שבע, הועמד ל-קצב במקצועו ותושב באר

 פרטי אשמה, ביניהם עבירות של פשע כלפי האנושות, ביצוע פשעי מלחמה ועבירות רצח.  24

. לפי 1943-1944הוניגמן שימש כקאפו במחנות "גריידיץ" ו"פאולבריק", בתקופת המלחמה 

ובחלק בהם התעלל ו עצורים נסמך בית המשפט בהחלטתו, הנאשם הלקה ןהעדויות, שעליה

אף בערעור השופט שניאור זלמן חשין בכותבו את פסק הדין  22מהמקרים אף עשה זאת ביוזמתו.

בית המשפט העליון זיכה  23לא נשכחים. -אף שנעשו לפני זמן לא מבוטל  -הטעים כי מעשים אלו 

מוק שמא העדויות את הוניגמן משתי עבירות שהכילו פרטי אשמה כלפי אנשים לא מסוימים, בני

 24כלפיהן מצביעות על אותם המקרים שבהם הורשע הנאשם בעבירות כלפי אנשים ספציפיים.

נאשם, כך שעונשו עמד לבסוף על שש מעונשו של הזיכוי מעבירות אלו הביאו להפחתה של שנתיים 

 וחצי שנות מאסר.

"לפיכך הוחלט ברוב דעות )השופטים אבישר ולוין נגד  – 25משפטו של יחזקאל אינגסטר

דעתו של השופט ד"ר לם( לדון את הנאשם למיתה. יחד עם זאת אנו ממליצים פה אחד בפני נשיא 

המדינה להביא בחשבון את המסיבות שצויינו לעיל ולהמתיק את עונשו של הנאשם כפי שימצא 

אביב ביום -ן על ידי בית המשפט המחוזי בתלכך הסתיים פסק דינו של אינגסטר, שנית 26לנכון",

מסגר  ,40. יחזקאל אינגסטר, בן למוות הנאשםגזר את דינו של ואשר  1952בינואר  4שישי 

במקצועו ובעל בית קולנוע ותושב אזור, היה למעשה קאפו ביחד עם יעקב הוניגמן באותם מחנות 

גם על אכזריותו של אינגסטר. אינגסטר הוניגמן הצביעו העדים שהעידו נגד ריכוז שהוזכרו לעיל. 

פשע של עבירה אחת שהיא בגדר פשעי מלחמה ועבירה  ןהואשם בחמש עבירות לפי החוק, ביניה

 האנושות.כנגד 

הובא אינגסטר למחנה "גריידיץ" ושימש שם כקאפו הראשי. לאחר  1943באמצע שנת 

דברי עדי לפאולבריק". חיסול מחנה "גריידיץ" עבר אינגסטר לשמש כקאפו ראשי במחנה "

התביעה יחזקאל אינגסטר היה "אדם בעל גוף, בעל עורף אדום, לבוש מקטרון עור, ונעול מגפיים 

ומתהלך כשבידו אלת חוטי ברזל מצופה גומי ומרביץ בה בכל הנקרה בדרכו, כפי העולה על 

                                                        
החוק לעשיית דין, ראו ספרו של  במסגרתיהודים "עוזרים" לנאצים  שלמקרים של העמדה לדין  23-לעיון פרטני ב 19

 (.2015) צבי-קאפו באלנבי: העמדת יהודים לדין בישראל באשמת סיוע לנאצים, מורשת יד בןאיתמר לוין 

 .17, לעיל ה"ש הוניגמןפרשת  20
 .jpress.org.ilזמין באתר (. 8.1.1952עיתון מעריב ) 21
 .(הוניגמן(. )להלן: פרשת 1953) 298-299, 296, פ"ד ז הוניגמן נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל 22/52"פ ע 22

"אין ספק בדבר, כי מטבעו של אדם לשכוח מעשים שהיה עד להם בעבר כדברי השופט חשין:  - 298שם, בעמ'  23
 .עמוק בלבו של אדם ואין הוא עשוי לשכחם עולמית"הרחוק. אך יש מעשים הנחקקים עמוק 

 .303שם, בעמ'  24
(. )להלן: פרשת 1952) 152, ה)מחוזיים( אליש אניגסטר-היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' בן 9/51פ"ח )ת"א(  25

 (.אניגסטר
 .180שם, בעמ'  26
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להיחשב כפשע בית המשפט המחוזי קבע בהכרעת דינו כי מעשיו של הנאשם אינם יכולים  27רוחו".

מלחמה משום שהוא נמנה על קבוצת הנרדפים, ובפשע מלחמה יש צורך שהעבירה תתבצע כלפי 

האוכלוסייה הנכבשת מצד האוכלוסייה הכובשת. עם זאת, בית המשפט השתכנע כי הנאשם ביצע 

"מן הראוי להוסיף כאן שלדעתנו  :פשע כלפי האנושות במכותיו האכזריות. בית המשפט המשיך

ם שהוא עצמו נרדף וכלוא באותם המחנות כמו קורבנותיו, מסוגל מבחינה משפטית לבצע גם אד

פשע כלפי האנושות בעשותו את המעשים הבלתי האנושיים שתארנו לעיל כלפי חבריו העצירים. 

בניגוד לפושע מלחמה, אין פושע כלפי האנושות חייב להיות דוקא אדם המזהה עצמו עם המשטר 

זדון שלו. הנאשם בבצעו את המעשים הבלתי האנושיים שציינו לעיל נתן עצמו הרודף ועם כוונת ה

 28להיות מכשיר בידי השלטון הנאצי הברברי בתוכניתו השטנית להשמיד את העם היהודי".

השופט לם בדעת מיעוט הסכים כי יש להרשיע את הנאשם בעבירות בהן הואשם למעט 

ו בכדי להיות מורשע בעבירה של פשע כלפי של פשע כלפי האנושות. לטענתהחמורה בעבירה 

 -האנושות מעשיו של הנאשם צריכים להיעשות בכוונה להשמיד את האוכלוסייה )במקרה דנן 

לשון החוק ואף הוא נזקק תואמים את יהדות פולין(. יש לציין כי נימוקיו של השופט לם אינם 

זריהם" שהתקבל בלשון החוק לציין את דברי ההסבר לחוק, שם ישנה הבחנה בין המושגים "עו

החליטו שופטי הרוב בגזר הדין  29לבין "שותפיהם" בצורך לקבוע את כוונת "העוזר" או "השותף".

לדון את אינגסטר לעונש מוות. לדבריהם, אם הדבר היה תלוי בהם הם היו דנים את הנאשם 

ל. השופט לעשר שנות מאסר ואף ממתיקים עונש זה בשל התחלואים הרבים שמהם הנאשם סב

לם לעומתם גרס, כאמור, שהנאשם לא ביצע פשע כלפי האנושות ויש לדון אותו לעשר שנות מאסר 

בלבד. השופטים כולם בסוף גזר דינם פונים אל נשיא המדינה, בצורה חריגה, וממליצים לו 

בסופו של מקרה,  30להמתיק את עונשו של הנאשם בהתחשב בנסיבות המקלות שצוינו בגזר דינם.

עור של אינגסטר לבית המשפט העליון הוחלט להמיר את עונש המוות לעונש מאסר של בער

שנתיים בלבד. עיקר הנימוק בהחלטת בית המשפט העליון הוא מצבו הסופני של המערער, שאכן 

  31נפטר זמן קצר לאחר שהחל לרצות את תקופת מאסרו בכלא.

אה, שמשפטו התנהל בשנות ברנבלט, יודנראט בתקופת השו – 32משפטו של הירש ברנבלט

למדינה, זוכה בבית המשפט העליון מכל האישומים שבהם הורשע בבית המשפט המחוזי.  60-ה

משפט זה התנהל לאחר שני משפטים אחרים שתרמו לעיצוב זיכרון השואה. הראשון הוא משפטו 

לימלך של מלכיאל גרינוולד )'משפט קסטנר'( שהועמד לדין פלילי בעבירת לשון הרע כנגד א

משפט קסטנר העלה לתודעה את השאלה המוסרית בדבר שיתוף הפעולה שהתקיים בין  33קסטנר.

נאצי גרמני שנתפס בארגנטינה  35השני הוא משפט אייכמן, 34אנשי היודנראט לשלטון הנאצי.

                                                        
 .157שם, בעמ'  27
 .163-165שם, בעמ'  28
 .176שם, בעמ'  29
 .178-179בעמ'  שם, 30
 (.1991) 247 המיליון השביעי: הישראלים והשואהתום שגב  31
 .(ברנבלט(. )להלן: פרשת 1964) 70( 2, פ"ד יח)ברנבלט נ' היועץ המשפטי לממשלה 77/64ע"פ  32
 (. 1955) 2017, פ"ד יב היועץ המשפטי לממשלה נ' גרינוולד 232/55ע"פ  33
היה אילה שקלאר "זיכרון קולקטיבי, זיכרון סלקטיבי: פרשת קסטנר ועיצוב זיכרון השואה בחברה הישראלית"  34

 (. 2011) 9, 7 8 היה
 (.1962) 2033, פ"ד טז אייכמן נ' היועץ המשפטי לממשלה 336/61ע"פ  35
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והובא לארץ להישפט לפי החוק לעשיית דין. משפט אייכמן חשף בפני הציבור שהיה בארץ 

לם השנייה את הזוועות הנוראות שהתרחשו באירופה באותה תקופה וגרם בתקופת מלחמת העו

 36אמפתיה כלפי ניצולי השואה.לחוש להם 

אביב, הועמד לדין בבית -מנצח אופרה ופרופסור למוסיקה שהתגורר בתל ,46ברנבלט, בן 

עשר אישומים לפי החוק. בגמר -נגדו הכיל שניםהאישום אביב כאשר כתב -המשפט המחוזי בתל

הדיון בבית המשפט ביקשה התביעה לזכות את הנאשם מחמישה אישומים ובסופו של דבר בית 

 ןהמשפט המחוזי זיכה את הנאשם משתי עבירות נוספות והרשיע אותו בחמש אחרות, ביניה

מסירת אדם נרדף לשלטון עוין ותקיפה במקום הסגר. על הנאשם נגזר עונש של חמש שנות מאסר. 

משטרה היהודית, הכפופה למועצת היהודים )היודנראט(, בגטו בעיר בנדין ברנבלט שימש כראש ה

שבפולין בתקופת השואה. עד בשם אברהם פישל, שבאותה עת היה ילד והתגורר בבית יתומים 

חלק מילדי בית חטפו בגטו, העיד כי זיהה את ברנבלט כאחד מאנשי המשטרה היהודית אשר 

על עדות יחידה זו  37רנספר", כלומר למחנה השמדה.היתומים לצורך מילוי מכסת אנשים ל"ט

 התבססה הרשעתו של הנאשם בבית המשפט המחוזי בעבירת 'מסירת אדם נרדף לשלטון עוין'.

בית המשפט העליון, מפי השופט חיים כהן, לא פקפק במהימנות הסובייקטיבית של העדות, 

ין והמעשה נעשה לפני זמן רב ואין אך קבע כי אין להסתמך בנדון על עדות יחידה, שכן מדובר בקט

עוד קבע בית המשפט העליון, כי בניגוד להכרעת הדין של בית  38עוד ראיות מסייעות לעדות זו.

המשפט המחוזי שהרשיע את ברנבלט בעבירת מסירת אדם נרדף לשלטון עוין בכך שלא איפשר 

צות שנשלחו למחנות מקבוצות שנשלחו למחנות השמדה לקבו -ליהודים לעבור מקבוצה לקבוצה 

עבודה, הרי שהאלמנט של "מסירה" לא התקיים משום שיהודי בנדין היו כבר מסורים בידי 

בנוסף, בית המשפט העליון זיכה את ברנבלט גם מעבירות של תקיפה במקום  39השלטון הנאצי.

המשך פסק הדין נכתב על ידי הנשיא יצחק אולשן  40כפיית עבודה על אדם שלא כחוק.והסגר 

היודנראט ובהיבטים אנשי בשאלת מוסריותם של  םברוב פסק דינ והתרכז, שהשופט משה לנדויו

של הקושי הקיים בשפיטת מעשיהם. יש הטוענים כי פסק דין זה חולל מפנה באשר לשפיטת 

  41יהודים על פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, ולהתייחסות אליהם כאל משתפי פעולה.

 דין של יהודים לפי החוקשבהעמדה לקשיים ה

 קורבנות -או  /משתפי פעולהמסייעים/עוזרים

החוק לעשיית דין אינו מבחין בין הנאצים לבין "עוזריהם" מתוך בחירה מודעת של  ,כאמור

למילה "עוזריהם" אין  42למעט בסעיף ההגנה המשחרר מאחריות פלילית "אדם נרדף". ,המחוקק

                                                        
החמישים לשואה יחיעם ויץ "החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ויחסה של החברה הישראלית בשנות  36

 )תשנ"ז(. )להלן: ויץ(. 159, 153 82 קתדרה: בתולדות ארץ ישראל וישובה ולניצוליה"
 .73-74, בעמ' 34, לעיל ה"ש ברנבלטפרשת  37
 .74-79שם, בעמ'  38

לחוק, שמעשהו נבע  10כי עומדת לזכותו של ברנבלט האפשרות להגנה לפי סעיף ; עוד נקבע שם 79-82שם, בעמ'  39
 .למנוע תוצאה חמורה יותרמכוונה 

 .89שם, בעמ'  40
 .150, בעמ' 1יבלונקה, לעיל ה"ש  41
 לחוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם. 10ס'  42
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נבחרה דווקא היא להופיע בשם החוק. ניתן לשאול מה הגדרה בחוק ולכן קשה להתחקות מדוע 

 האם עוזר כמסייע, כמבצע בצוותא או משהו אחר.  - משמעות ה"עוזר"

המסייע לעבירה עומד על כמחצית עונשו של לחוק העונשין,  39כיום, בעקבות תיקון 

למחצית עונשו של המסייע הגבלת ההיגיון העומד מאחורי  43ביצוע העבירה העיקרית.על עונש המ

הוא כי אשמתו המוסרית של המסייע קטנה לאין ערוך מאשמתו מעונשו של המבצע העיקרי 

ההבדל באשמה מוסרית זו יכול לנבוע מהשוני ביסוד העובדתי בין  44המוסרית של המבצע העיקרי.

לביצוע  המבצע העיקרי, שביצע את המעשה האנטי חברתי "במו ידיו", לעומת המסייע שרק תרם

מקום לטעון כי ההבדל בין אשמתם המוסרית של הנאצים ל"עוזריהם" הוא כה  יש 45המעשה.

כן, ברור שלא  אינו משתווה להבדל באשמה המוסרית בין המבצע העיקרי למסייעו. כמושגדול, 

. משתף פעולה הוא למעשה מבצע בצוותא, עמםניתן להחשיב "עוזר" לנאצים כמשתף פעולה 

. הביצוע בצוותא מחייב החלטה משותפת 39רות השותפויות שנקבעו בתיקון שהיא אחת מצו

לא ניתן להאשים את "עוזרי" הנאצים בהחלטה משותפת בקשר למעשיהם,  46ועשייה משותפת.

דעת מיעוט( בפרשת אינגסטר עמד על ההבחנה בשהרי נכפה עליהם מצב דברים זה. השופט לם )

 בין "עוזר" לשותף בנדון: 

צא כי הנאשם היה שותפם, הוא נשאר עוזרם בלבד. סבורני כי עוזרים "אינני מו
מעין הנאשם נשארו עוזרים גרידא שמעשיהם מהווים עבירות לפי יתר סעיפי 

בכל חלקיו. הנאשם הקל  1החוק הנידון, אולם אינם מהווים עבירות על סעיף 
א, ברם לנאצים להגשים את תכניתם להשמיד את העם היהודי. תפקיד איום ונור

    47כוונותיו וכוונותיהם של הנאצים שונים היו בתכלית השינוי".

אפשר לחשוב על "עוזרי" הנאצים גם כקורבנות רדיפתם של הנאצים. לפי ההיסטוריון 

בשנות החמישים, בימים בהם נחקק לניצולי השואה יחיעם ויץ היחס של החברה הישראלית 

רק עם חלוף הזמן  48מת הקורבן ולא הרוצח.החוק לעשיית דין, היה יחס שהתאפיין בהאש

   49הוחלפה האשמת הקורבן בהבעת שיקול דעת ובהבנה של מצבם במצוקתם הגדולה בה הם שהו.

 שם וכאן – 50למקומו""אל תדון את חברך עד שתגיע 

-תרבותי. המלומדת חמדה גור-קושי נוסף בשפיטת העבירות שלפי החוק הוא קושי חברתי

השופטים לא הכירו ולא יכלו להכיר את המציאות החברתית שאותה הם אריה מעלה טענה כי 

לפיכך היה עליהם לבנות קשר מושגי בין עולמם לעולם הנאשם ובכך "להכיר" את ושפטו, 

                                                        
כאשר נחקק החוק לעשיית דין, העונש על סיוע לעבירה היה זהה . 226, ס"ח 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 32ס'  43

 .1936החוק הפלילי,  לפקודת 23ס'  -לעונש על ביצוע העבירה העיקרית
 (.1999) 311, 289( 1, פ"ד נג)פוליאקוב נ' מדינת ישראל 4317/97ע"פ  44
מרדכי קרמניצר וליאת לבון "בית המשפט כמסייע לדבר חקיקה: על הסיוע לדבר עברה ועל הפרשנות בפלילים"  45

 (. 2002) 407, 403יז  מחקרי משפט
 (.1997) 402-403, 388( 3נא), פ"ד פלונים נ' מדינת ישראל 2796/95ע"פ  46
 .176-177, בעמ' 27, לעיל ה"ש גסטרניאפרשת  47
 .156, בעמ' 38ויץ, לעיל ה"ש  48
 (.1978) 37, 36ו  משואהכמה הבטים משווים"  - יוסף נדבה "היודנראט 49
 משנה אבות ב ד. 50
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מניתוח פסקי הדין בפרשת ברנבלט, הן  51הנאשם, את טיבו ואת טיב המציאות שבתוכה הוא פעל.

אריה כי הדבר מעלה סימן שאלה בנוגע -מסיקה גורפסק הדין במחוזי והן פסק הדין בעליון, 

לתיאוריה הגורסת כי המשפט מנותק מהמציאות החברתית, ובנוגע ליכולת הגוף השופט לשפוט 

אריה ניתן לטעון בצורה פשטנית יותר כפי -את טענתה של גור 52את המעשה בלבד, ולא מעבר לכך.

עמי )רשימת הספרדים( -משה בן שהיא נאמרת במשפט העברי וכפי שהעלה אותה חבר הכנסת

חוקה, חוק ומשפט בעת הדיון בהצעת החוק: "'אל תדון את חברך עד שתגיע הבדיוני ועדת 

טיעון זה  53למקומו', אין אנחנו מדברים על יחידי סגולה, אלא על הרמה הרגילה של בני האדם".

  54והיית פועל כמוהו. סובר שאין זה נכון מבחינה מוסרית לדון אדם, שלו אתה היית במצבו יכול

גם בית המשפט היה ער לטיעון זה, ובפסק הדין בפרשת ברנבלט, בבית המשפט העליון, 

על פי השופט )דאז( לנדוי התייחס לביקורת בית המשפט המחוזי על משתפי הפעולה היהודים 

 לדבריו:שלנו. מושגי המוסר והערכים 

 עמד לא שמעולם מי מצד – מצדנו והתחסדות התנשאות זאת תהיה"אך 
 לעשות –הקטגוריה  עדי כמו, משם להימלט שהצליח ומי, אלה לש במקומם

 לרמת התעלו שלאקטנים',  אנשים' אותם על ביקורת למתיחת עילה זאת אמת
 היתה הראשונה שמטרתו, שלטון ידי על צוארד ע נרדפים בהיותם, עילאית מוסר

 העבירות יסודות את לפרש לנו ואסור; פניהם מעל האדם צלם את למחות
 מידה קנה איזה לפי, ובעוזריהם בנאצים דין לעשיית בחוק שהוגדרו, המיוחדות

 כוונהלמחוקק  לייחס אין. לה מסוגלים היו המעטים שרק, מוסרית התנהגות של
 עוסקים שאנו גם ומה בה לעמוד יכול הציבור שאין, התנהגות רמת לדרוש

 שם שנעשו מעשים שאם, עצמנו את נשלה ובל. בדיעבד ידיו על שנקבעו בהלכות
, הצרוף המוסר של המידה אמות לפי בפלילים יישפטו נרדפים אחים ידי על

  55".עמנו שהוכה הנוראה המכה על שבלב המועקה תוקל

 "שאלה להיסטוריה ולא לבית המשפט"

שכעבור עבירות שבעבר הוכרו כעבירות שבגינן ניתן להטיל אחריות פלילית קהו עם הזמן עד 

ההסבר המסורתי לכך הוא השתנות הנורמות החברתיות לאור  56זמן מה כבר לא היו יישומיות.

וכן מכיוון שחלוף הזמן מאפשר התבוננות מעמיקה  57עליית הזכויות הליבראליות בחברה,

  58וביקורתית יותר במציאות העבר.

מורכבת ובעלת  של הקורבנות היהודים עם רודפיהם הנאצים היאסוגיית שיתוף הפעולה 

עוררה דעות שונות. אם בימיה הראשונים של המדינה ההתייחסות כלפי "עוזרי" הנאצים 

                                                        
 אריה(.-(. )להלן: גור2011) 239-240, 239לד  עיוני משפטאריה "'שם' ו'כאן': משפטו של הירש ברנבלט" -חמדה גור 51
 .279שם, בעמ'  52
 .9לעיל ה"ש  ורא 53
 פרשת השבועאביעד הכהן "'אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו': על שיקול דעת שיפוטי ומגבלות השפיטה"  54

 )תשס"ט(. 3, 1 351פרשת פנחס 
 .101, בעמ' 34, לעיל ה"ש ברנבלטפרשת  55
וק ( לח3)351ס'  -י מין "שלא כדרך הטבע" וכוונה ליחסי מין הומוסקסואלים לדוגמה: העבירה שאסרה על יחס 56

 .62, ס"ח 1988-(, תשמ"ח22חוק העונשין )תיקון מס'  -בוטלה מאוחר יותר , 226, ס"ח 1977-העונשין, תשל"ז
 (.1993) 569-571, 503( 3יז) עיוני משפטמנחם מאוטנר "ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי"  57
58 Orna Ben-Naftali & Yogev Tuval, Punishing International Crimes Committed by the Prosecuted: 

The Kapo Trials in Israel (1950s–1960s), 4 J. Int’l Crim. Just. 128, 172-173 (2006). 
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מחלוקת קטנה והרוב נטה להכיר בעוונם המוסרי ובעקבות החוק גם באחריותם הפלילית, הרי 

נראה שהעבירות הנמצאות בחוק  59מעשיהם של "עוזרי" הנאצים שנוי במחלוקת.היחס לשכיום 

הזמן. אפשר לראות את השאלה שפרשנותן משתנה עם דין בנאצים ובעוזריהם הן עבירות לעשיית 

המוסרית בשיתוף פעולה של היהודים עם רודפיהם הנאצים כשאלה אשר אינה צריכה להתברר 

מחקר אקדמי או דיון ציבורי  60בבית המשפט, אלא בציבור, אם על ידי דו"ח ועדה ציבורית,

אין זה ברור כי לשאלות מוסריות כה כבדות יינתן מענה  ,מקרה שיתפתח ברבות השנים. בכל

 בבית המשפט, וכפי שהגדיר זאת הנשיא אולשן בפרשת ברנבלט:

"ברור הדבר: איזו עמדה מהעמדות הנ"ל היא הנכונה, כלומר באיזה קו היה על 
   61זוהי שאלה להיסטוריה ולא לבית המשפט". –המנהיגים לנהוג 

 סיכוםבמקום 

 ישיסיכום א

נעוריה, סמוך לחג הפסח בשנת בלמשפחת קליין ז"ל, הגיעה פרידמן סבתי מצד אמי, אסתר 

, למחנה ההשמדה אושוויץ יחד עם הוריה ושמונה מאחיה. בסלקציה שביצע הנאצי מנגלה 1944

בכניסה למחנה ההשמדה נשלחה סבתי יחד עם אחותה הגדולה לטור אחד, שהוביל לעבודה 

. אחותה הגדולה של סבתי, החתה נשלחה לטור השני, שהוביל להשמדבמחנה, בעוד שאר משפ

, מבלי לדעת ןלאמולהצטרף אותה עת ולכן החליטה לעבור לטור השני בסורי, הייתה בהיריון 

שבכך חרצה את גורלה למוות. כך, למעשה, סבתי מצאה עצמה נכנסת לבדה לעבודה במחנה 

מרוב אחיה. סבתי הצליחה לשרוד את מחנה  ולשכולההשמדה שתכף הפך אותה ליתומה מהורים 

ולהקים משפחה  1947צעדות המוות לאחריו, לעלות לארץ ישראל בשנת את ההשמדה באושוויץ ו

 רחבה. 

קורותיה בתקופת השואה במסגרת פרויקט תיעוד עדויות על מסרה סבתי עדות  2000בשנת 

בתור נערה צעירה )ככל הנראה  של "יד ושם". בעדות זו סיפרה סבתי, בין השאר, כיצד הצליחה

(, לשרוד לבדה בתוך מחנה ההשמדה אושוויץ. במהלך עדותה סיפרה סבתי על 14בת 

הבלוקאלטסטה )ראש הבלוק( שלה, ששמה אטה. לדבריה, הבלוקאלטסטה גילתה אותה וראתה 

בה את האחות הקטנה שלה, כנראה בשל הדמיון לאחותה באמת, ולכן תמכה בה בזמן השהות 

סבתי סיפרה בעדותה על המפקדים הרבים שערכו להם באושוויץ ועל סיועה של אטה בהם. שם. 

)כינוי , ובא הלאגראלטסטה )מפקד בגרמנית("לקחו אותנו אלף פעמים לצלאפל כדברי סבתי: 

להוציא מהשורות כשעמדנו  לאסיר פוליטי או פלילי, לרוב גרמני, ששובץ לתפקיד בכיר במחנה(

ככה בשביל צלאפל. עמדנו שם, ממש ככה. היא הסתכלה. היא שמה אותי באמצע בין גבוהות. 

היא עברה ככה, אז הייתה עושה לה ככה... אני זוכרת שפעם זאת גילתה אותי והוציאה אותי 

אן? מהשורה, שמה אותי בין אלה שהוציאה. ניגשה אטה, נתנה לי סטירה: מה את עושה כ

                                                        
 .151-152, בעמ' 1; יבלונקה, לעיל ה"ש 279, בעמ' 53אריה, לעיל ה"ש -גור 59
חיים כהן "דין אמת  - ולבין אמת שיפוטית רא ,הנחשפת על ידי ועדה ציבורית ,להבחנה בין אמת היסטורית 60

 )תשס"א(. 311, 307שער שלישי: שיפוט ושפיטה מבחר כתבים: קציר עשור הגבורות לאמיתו"  בתוך 
 .96, בעמ' 34, לעיל ה"ש ברנבלטפרשת  61
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אני זוכרת שדיברו עליה, נורא שנאו אותה.  היא הצילה אותי כמה פעמים.וזרקה אותי בחזרה. 

היא הייתה בחורה קשוחה, מאוד קשוחה, קשה כזאת עם כל דבר. אבל אלי היא הייתה, בגלל 

         62.שהייתי קטנה, שהייתי צעירה, בגלל זה גם נשארתי בחיים"

 סיכום כללי

התנהגויות נורמטיביות להגדיר אצים היא כואבת וסבוכה. הניסיון סוגיית "עוזרי" הנ

כך, לא רק בשל המחקר ההיסטורי כמו בשל ההשלכה על החיים -בתקופה ההיא, חשוב לנו כל

 העתידים של כולנו. עם זאת, הבחנות אלו צריכות להיעשות ברגישות ובתבונה.

ונכלאו לתקופות כאלו ואחרות. משפטי "עוזרי" הנאצים נעשו כבר ורוב הנאשמים הורשעו 

כיום יש ביכולתנו להביט לאחור ולהכיר בקשיים של שפיטת העבירות שלפי החוק לעשיית דין, 

 ובכך להתבונן במבט מרוחק, ואולי אף חומל, על אותם "עוזרים". 

נוכל גם מהקשיים בשפיטת החוק שפורטו לעיל, להסיק מסקנה כללית יותר על קביעת 

ת. החוקים הפליליים צריכים להיות תואמים את עקרונות המשפט הפלילי האחריות הפלילי

הכלליים ולא לקבוע הגדרות חדשות בחוק ייחודי. בנוסף, יש צורך שהחוק יהיה קשור למציאות 

החברתית שבה הוא נחקק, כך שתהיה "הכרות" בין הערך המוגן עליו מגן החוק לבין האירועים 

 כפי שהתרחשו בנסיבותיהם.

 חיבור זה זיכרון קטן מואר לסבתי ולמשפחתה בשרשרת דורות החיים.  יהיה

                                                        
62

 (.2000) 11839תיק מס'  ארכיון יד ושם שער העדות - עדות מהשואהאסתר פרידמן  


