
מאולתריםדיןבתיהיהדות":נגדמזיקי?במעשי?מורשע"הנך

המדינהקו?לפניעודלנאצי?שסייעויהודי?שפטו

40עמודאדרתע1פר

הצלליםעולם
השנאהתקופתשל
בכללאפשרוהא?באסירות,כלבששיסתהלקאפוהראויהעונשמהו

ברוטרבקהד"רשלמחקרההמחנות?בתוךהשוחדבתופעתלדון

טרםעודהמשפטמערכתשלהמורכביחסהאתלראשונהבוחן

הנאצי?ע?היהודי?הפעולהלמשתפיהמדינההקמת

אדרתעופר

מהפקרברוטרבקהכשד"רשנים,כמהלפני•••
המתינהאביבתלבאוניברסיטתלמשפטיםלטה

גדרעללפתע,ראתההיאבעיר,אוטובוסבתחנת

גדול.גרפיטיהסמוכים,המגוריםמבתיאחדשל

הסבירויותרמאוחרבו.נכתביודנראט","מכבי

שלהקרבימהארסנלחלקהיאשהכתובתלה

היריבויותביןהקשר"מהאביב.תלהפועלאוהדי

היהודיםמועצותוביןהישראליהכדורגלבעולם

עצמה.וביןבינהתהתההשואה",מתקופת

כמובן,קשר,שוםשאיןלההתבררבהמשך
מונחהואקאפו,כמובדיוקשיודנראט,לכךפרט

מוס־ולאפגומהשלילית,התנהגותשמייצגגנאי,

רית.

$TS1$.מוסרית$TS1$

$DN2$.מוסרית$DN2$בצורהמייצגתברוט,לדעתהזאת,הכתובת

ביחסבישראלהציבוריהשיחאתביותרהטובה

עםיהודיפעולהשיתוףשלהמורכבתלתופעה

מרססכך,עלנשאלשלוספקלי"איןהנאצים.

אבליודנראט,מהולהסביריודעהיהלאהכתובת

אומרת.היאגנאי",במילתשמדוברהיטבידעהוא

הספו־למגרשימחוץגםחסרותלאדוגמאות

רט.

$TS1$.הספורט$TS1$

$DN2$.הספורט$DN2$דיבהתביעותכיוםגםמגיעותהמשפטלבתי

יודנראטאוקאפוכמובביטוייםשימוששעניינן

אזר־ביןעימותיםבעתאחת,לאגנאי.כביטויי

חים

$TS1$אזרחים$TS1$

$DN2$אזרחים$DN2$כאלהכינוייםמוטחיםולחיילים,לשוטרים

ציבורונבחריפוליטיקאיםגםהאכיפה.בגורמי

דומות.קריאותלעתמעתסופגים

עדייןהאלההמונחיםהזמן,חלוף"למרות
שאינםמיידיעלבעיקרגנאי,כמילותמשמשים

ברוט.אומרתמקורם",עלדברוחצידבריודעים

פולי־לצרכיםמסוכן,שימוששעושהמי"יש

טיים,

$TS1$,פוליטיים$TS1$

$DN2$,פוליטיים$DN2$בו־עלשמבוססותפשטניות,באנלוגיות

רות

$TS1$בורות$TS1$

$DN2$בורות$DN2$.הרגישה,מהסוגיהשנותרמההיסטורית
שט־דימוייםהואהזאתוהמורכבתהמסוכסכת

חיים

$TS1$שטחיים$TS1$

$DN2$שטחיים$DN2$."וסטריאוטיפיים

הרגישהטעון,המפגשאתשחוקרתברוט,

הש־אתהקדישהלמשפט,השואהשביןוהמורכב

נים

$TS1$השנים$TS1$

$DN2$השנים$DN2$עלדרךופורץחלוצילמחקרהאחרונות
היהודיתהמשפטמערכתהתמודדהשבוהאופן

פעולהשיתוףעםהמדינהקוםואחרילפני
"הב־השנייה.העולםבמלחמתהגרמניםעםיהודי

נתי

$TS1$הבנתי"$TS1$

$DN2$הבנתי"$DN2$תקדים,חסרתיהודיתבתופעהעוסקתשאני
שברבותאלאהיום,עדנפתרהשלאבלבדזושלא

הכלטאבו:שלמיוחדלסוגנהפכהאףהשנים

בה",לעסוקשלאבוחריםאבלקיומה,עליודעים
החדש,ספרהשלהדברבפתחמתארתהיא

שיצאבמשפט",היהודיהקאפוהאפור:"באזור

הפתו־)האוניברסיטהעיון""למדאבהוצאתלאור

חה(

$TS1$)הפתוחה$TS1$

$DN2$)הפתוחה$DN2$ואוניברסיטתאביבתלאוניברסיטתבשיתוף

היאהשואה",ימישלהצללים"עולםבן־גוריון.

ששייךכמעט,סגורעולם"זההתופעה.אתמכנה

משפ־מבטמנקודתבוודאישהמחקר,ח"ן,ליודעי

טית,

$TS1$,משפטית$TS1$

$DN2$,משפטית$DN2$בו".עסקשלאכמעט

שעשולינץ׳במעשיפותחתהיאהספראת

המלחמה,אחרימידאחריםביהודיםיהודים
יהודיםשערכוהמשפטיםשלבסקירהממשיכה

הכבושהבגרמניההעקוריםבמחנותליהודים

בישראלשנערכוהקפואים"ב"משפטיומסיימת

ה-07.שנותועדה-05משנות

היהודיהעםבתולדותהזהההיסטוריהפרק

המשפטיםוהןהנאציםעםהפעולהשיתוףהן

טוענתאתלגמרי.כמעטנשכחבעקבותיו

במקרה.לאכי

בשיחשלווהביטויהקולקטיבי"הזיכרון

הישראלית,החברהאדם.ידימעשההםהציבורי
במלחמתקורבנותורוויקשהממאבקשיצאה

שלגבורהבסיפוריעצמהאתחיזקההעצמאות,

אתלהביןאפשרלכןרבים.מולמעטיםמלחמות

מה־להתעלםאולגנותימיםאותםשלהבחירה

קאפואים

$TS1$מהקאפואים$TS1$

$DN2$מהקאפואים$DN2$,מוסרית,התערערותשייצגוהיהודים

אחרים,ביהודיםפיזיותפגיעותערכים,אובדן
הציבורבעינינתפסוהםהלשנות.אובגידות

ההרס־הצדשלכמייצגיםהארץובניניצולים

ני

$TS1$ההרסני$TS1$

$DN2$ההרסני$DN2$לאהגרמני.הכיבוששלוהבלתי־מוסרי

אומה.בנייןשלסיפוריםעשוייםשמהםחומרים

כיום.נכוןאיננושובאו,נכוןשהיהמהאבל

וייצו־דימוייםלשנותמאודשקשההיאהבעיה

גים,

$TS1$,וייצוגים$TS1$

$DN2$,וייצוגים$DN2$בחינוך".בעיקרקבועהבהשקעהצורךויש
ביש־ארכיוניבמחקרברוטהשקיעהשניםשש

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$,היהשלאתיעודחושפתשהיאתוךובחו"ל

אותישאלואנשים"הרבהלחוקרים.כןלפנימוכר

סיפוריעםזמןלאורךלהתמודדיכולהאניאיך

פשו־לאחוויהאכן"זואומרת.היאהאלו",הזוועה

טה,

$TS1$,פשוטה$TS1$

$DN2$,פשוטה$DN2$לעדויותהתרגלתילאשמעולםמודהאניאבל
חו־שלבעינייםאותןלקרואמנסהאניהנוראיות,

קרת

$TS1$חוקרת$TS1$

$DN2$חוקרת$DN2$אנושיודיהודית".תופעהלהביןשמבקשת

ההתמו־עללמדההיאשלההמקיףמהמחקר

דדות

$TS1$ההתמודדות$TS1$

$DN2$ההתמודדות$DN2$אשרהזאת,הסוגיהעםהייחודיתהמשפטית

מורכ־"קורבנותכמודופןיוצאימונחיםכוללת

בים"

$TS1$"מורכבים$TS1$

$DN2$"מורכבים$DN2$טבעהאחרוןהביטויאתהאפור".ו"האזור

אתאיפיין"הואלוי.פרימוהשואהניצולהסופר

מרחבהפושעיםלביןהקורבנותשביןהמרחב

הקורבןביןוההבחנותלרעטובביןהגבולותשבו

מוס־בדילמותשעמוסמרחבמטושטשים,למקרבן

ריות

$TS1$מוסריות$TS1$

$DN2$מוסריות$DN2$מסבירה.היאמוחלטות",תשובותלהןשאין

ופועליםחייםהאפור""האזורבתוך
קו־בזמןבושהםאנשיםהמורכבים".ה"קורבנות
רבנות

$TS1$קורבנות$TS1$
$DN2$קורבנות$DN2$הז־מעשישל"המציאותעבירה.ומבצעי

וועה

$TS1$הזוועה$TS1$

$DN2$הזוועה$DN2$המתמשךהטרורושלטוןההמוניים

עבירה,למבצעקורבןביןהגבולאתטישטשו

קורבנות:שלמיוחדסוגנוצרבעצםוכך

הערה




קורבנותשהיואנשיםכלומרמורכבים.קורבנות

פגבעתבהאבלואלימותדיכוישלמערכת

מסבירה.היאאחרים"בקורבנותעו

אנשיםעםלהתמודדמתקשההפליליהמשפט

אשםשללדיכוטומיהנעניםלאהםכיכאלה

זכאי.או

להתמודדהקושיהמשפטשלהמבט"מנקודת

להתמומתקשההמשפטדרמטי.הואהתופעה

עוקורבןשבההסיטואציהשלהמורכבותעם

שלהפשוטהמהבינאריותושחורגתקורבןמולמד

המשפטפושעים.עבירהומבצעיתמימיםקורבנות

הדמותשלהמורכבותעםלהתמודדמתקשה

מוחלטרעאיננהשהיאמורכבקורבןשלהזאת

אחרותבמיליםמדוברמוחלט.טובלאאבל

שלהםהזהותכלומרמושלמיםשאינםבקורבנות

עלרגילשיפוטלהפעילקשהנפגמה.כקורבנות

הביהמבנההמשפטרגיל.בלתיכךכל

להכריעחייבזכאיאואשםאו

להכרעהניתנותשאינןסוגיותעםלהתמודדשה

שלהתופעהשלהאופיבדיוקהריוזהמוחלטת.

מוסריותדילמותמעוררתהיאפעולהשיתוף

מהכרעה".שרחוקות

תקדיםחסרתתופעה
הגריהודיםפעולהבמשתפיכשעוסקים

תקוגופיםרמותכמהביןלהבחיןצריך

המועצותהיודנראטיםומקומות.פות

המנהלהגוףהיוהזקניםהיהודיות/מועצות

הוצאהועלבגטוהשוטפיםהחייםעלוהאחראי

ברובפעלולצדםהגרמנים.הוראותשללפועל

המוכהיהודי"הסדר"שירותאנשיהגטאות

הזהיהודית""המשטרהבכינוייותר

להשהיתההיודנראטשלהביצועיתרוע

לפועללהוציאכדיבכוחלהשתמשהסמכות

ושםידהתצלומיםארכיוןצילומים למקרבןהקורבןביןלהבחיןקשה.2491ורשהבגטונאציחייללידעומדיהודישוטר

הערה




אחהגרמנים.ופקודותהיודנראטהוראותאת

התבעליהיוהפעולהמשתפיברשימתרונים

"קאפו"המחנה""זקןבהםבמחנותפקידים

הצריף".ו"זקן

אביבתלמכבינגדהגרפיטישכותביבשעה

בעשליליבאופן"יודנראט"בביטויהשתמשו

המבגישהמהותישינויחלהאחרוניםשורים

יחיעםכמוהיסטוריוניםהנושא.כלפיחקרית

עסקוגרייףוגדעוןשגבתוםיבלונקהחנהויץ

העיתונאיפירסםב5102שונות.במותמעלבו

באלנבי""קאפובשםייחודיספרלויןאיתמר

מחדש.הנושאאתשהציף

"יודנראטים"עלמדבריםאיןשובכיום

אוזהבגטויודנראטעלאלאכוללניבאופן

סוגימספרכךהיודנראטים"כמספראחר.

כיבוששלבזמניםהאנושיותההתנהגויות

שלמוחלט"רובברוט.אומרתוהשמדה"טרור

אנשיםהיוהזהההיסטוריבסיפורהשחקנים

לאגםאךשרתמלאכיהיולאהםוכמוך.כמוני

שנקרגיליםאנשיםהיוהםבהתגלמותו.השטן

לאהכיולתנאיםרגילותבלתילנסיבותלעו

אומרת.היאלדמיין"יכוליםשאנחנואנושיים

לשרוצה"אדםמוסיפההיאאלהובתנאים

חבכיצדהיאוהשאלהלחיותרוצהאדםרוד

זהובמקרהעברהעםלהתמודדשמנסה

ותופמבינההשואהעםהישראליתהחברה

מסוהיאהאםקיצון.בתנאיפעולהשיתוףסת

הישרדותכאמצעיפעולהשיתוףלהביןגלת

בלתיהיהזההמדינהשלהראשוניםבעשורים

אחישלסממניםלההיושלאהישרדותנתפס.

נחשבהלאפיזיתוהתקוממותבנשקזה

הזאתשהגישהבטוחלאראויה.כהישרדות

התמתנה".אוליהשתנתה.

התנהגותעלוהורשעונשפטוזאתעםחלקם

לשמה.התעללותועלסדיסטית

אכהיהמיעוטםמדגישהואני"מיעוטם

שהיואנשיםאותםהכל.מןהיוצאיםהםאלהזרי.

שבמיעוט".מיעוטהיומיוחדבאופןאכזריים

שיתוףשלהתופעהממדיאתלהעריךאפשר

הפעולה

מחנהובכלגטובכלקיימתהיתה"התופעה

והןהכובשהןשונים.ובממדיםשונותבתקופות

מקשרגורםללאלהתקייםיכוליםאינםהנכבש

פעומשתפיהפעולה.משתפיהםאלהביניהם.

הנכבשלביןהכובששביןבמרחבמתקיימיםלה

הצדדים".שניביןהקשראתומקיימים

עםהיהודיהפעולהששיתוףבספרכותבתאת

לאוכיתקדים""חסרתתופעההואהגרמנים

כמוהרגשותסערתשעוררהסוגיהעודהיתה

בכלהריבעצםלמהבשואה.היהודיםבקורות

התנהגויות.שלרחבמגווןישאנושיתחברה

יהודיםביןפעולהשיתוףהשנים"לאורך

מיסוהיההתגוררושבהןלמדינותאולשליטים

לקייםלהןשאיפשרהקהילותשלהקיוםדות

המתייחסהפעולהשיתוףאבלאוטונומיים.חיים

שמדומשוםלחלוטיןשונהסיפורהואלשואה

אתלהשמידלמטרהלוששםרצחניבשלטוןבר

היהודים".

היהודיבעםבוגדים
המשפההליכיםהחלוהמלחמהאחרימיד

יהודים.פעולהמשתפינגדיהודיםשניהלוטיים

גרמניהאדמתהעקוריםבמחנותקרה

גיברוטהאמריקאי.הכיבושתחתכעתשהיהזור

בקיץלנושא.משפחתיקשרגםבמחקרהלתה

ח"כלימיםורהפטיגזרחשיצאלפני

העבמחנותלשליחותישראלבממשלותושר

שלברכתואתלבקשהלךהואבגרמניהקורים

תורסמכותברוטהלוישמואלהרבשלהסבא

ופ"חובתנו"המזרחי".צעיריעבורומוסריתנית

המלחמהשנגמרהלאחרהראשונהעולתנו

הפפמשתפיהיהודים002תפיסתלהיותצריכה

הכפייהבמחנותדברםעושיאוהנאציםעםעולה

ברוט.לואמרהדין"חומרתבכלאותםולשפוט

פלילייםמשפטמוסדותאומדינהבהיעדר

בגרהעקוריםבמחנותהיהודיםוהפעילוניסחו

עםלהתמודדבמטרהמיוחדמשפטביתמניה

לרהביליטדין"ביתמקרבם.הפעולהמשתפי

לדיןעמדוחשודיםמאותכמהכונה.הואציה"

"מעויחידהאחתבעבירהאותםדןהואבפניו.

"מעכךשהוגדרההיהדות"נגדמזיקיםשים

כללנגדמעשיםשלהיכרסימניהנושאיםשים

בלאחדלאדםנזקהמעשהגרםאפילוישראל

הפעולהמשתפישלבהתנהגותםראו"הםבד".

אחר"אוכזהיחידאדםנגדולאביהדותפגיעה

לדבהיובושנערכוהמשפטיםברוט.אומרת

שנועדולאומיפחברתיטיהורשל"משפטיםריה

והמוסהחברתייםגבולותיואתמחדשלשרטט

היהודי".העםשלריים

להרהשופטיםניסוששמעוהעדויותסמךעל

התנהגותמתיהתנהגויותשלסולםמעיןכיב

היאקאפואובמחנהבלוקבגטושוטר

בגדרהיאומתיהיהדות"נגדמזיק"מעשהבגדר

בהתנהגותדנוהםהיתרביןפסול.בושאיןמעשה

בכינוסחלקשנטלוהיהודיתבמשטרהבכיריםשל

בהתנהגותסלקציותביצועלקראתהגטויהודי

חלובעתאוההשכמהבעתבמחנהבלוקראששל

האסיריםכלפייהודיקאפושלוביחסוהאוכלקת

בשאלותעסקו"העדויותבקבוצתו.שעבדוהיהודים

יהודיםכלפייהודיםשללהתנהגותםשנגעוקשות

ברוט.מזכירהקורבנות"כולםאחרים

הזההדיןבביתלדיןשעמדוהנאשמיםאחד

בפוליןאוסטרובייץהעירבןניימןדודהיה

משפטובמרכזבגטו.היהודיתבמשטרהששירת

כיהואשםהוא.3491בינוארהאקציהעמדה

מחבואהמקוםלגרמניםהתגלההתנהגותובשל

02נורומכךוכתוצאהיהודיםקבוצתשל

עליושהוטלהעונשאספאס.אנשיבידייהודים

החברתייםבחייםחלקליטולזכותושלילת

כלשהו.יהודיבמוסדתפקידיםולמלאהיהודיים

הואשםקובנהבגטושוטראלכסנדרוביץחיים

היהעונשולעבוד.חוליםוהכריחיהודיםשהיכה

הואאףליברמןיעקבציבורית.פעילותעלאיסור

מטאחראיבהיותוכיהיתרביןהואשםמליטא

מנותאתהקטיןבגרמניהקאופרינגבמחנהבח

מפסילוקהיהעונשוגםלאסירים.שיועדוהלחם

הפליטהמשאריתלחסוך"ישציבורית.עילות

ידיעלמונהגלהיותהתענוגאתהיהודיוהעם

השופטים.כתבוכאלה"'פיהררים'

לידעבודהבמחנהיהודישוטרהוניגמןדוד

שביקאסיריםשהיכהכךעללדיןהועמדדכאו

מזיב"מעשיםהורשעהואסיבה.ללאמרקשו

"הוועדהנכתבבפסקפדינוהיהדות".כלפיקים

האנושיותההתנהגויותסוגימספרכךהיודנראטים"כמספר

מוחלט"רובברוט.והשמדה"כיבושבזמנים

וכמוך.כמוניאנשיםהיוהזהההיסטוריבסיפורהשחקניםשל

בהתגלמותו"השטןלאגםאךשרתמלאכיהיולאהם

גוזנימגדצילום

הערה




טיפוסהיהשהנאשםהעובדהאתבחשבוןלקחה

והענישהמובהקרוצחולאשוטרשלממוצע

להחזירהזדמנותלולתתכדימתוןבעונשאותו

היהודית".לחברהיותרטובהבצורהעצמו

מערכתשללזכותהנקודותבכךרואהברוט

בחלקהיובהששירתוהיהודיםהזאתהמשפט

הםבעצמם.ומחנותגטאותניצולימהמקרים

הנואתאישיבאופןלעתיםמקרובהכירו

להבחיןלהבדילידעולהכרעתםשעמד

במעהמלחמה.בזמןהתנהגויותסוגיביןולסווג

פוסלהיהכמובןהדבר"רגילה"משפטרכת

המערכתגםכךהשואהכמואךמלשרתאותם

מובן.בשוםרגילההיתהלאאותהששפטה

האכזלפושעיםנבדלאישוםייחדהדיןבית

אלהבפניו.לדיןשעמדואלהמביןביותרריים

הקלוןאותהיהודי"בעםכ"בוגדיםהוכרזו

בורחלהמהםאחתיהודי.עבורביותרהחמור

היאשטוטהוף.במחנהקאפוהיתהרשטיין

לעתיםיהודיותאסירותהיכתהכיהואשמה

משוםהגרמניםלרוצחיםאותןמסרהקרובות

שיסתההמחנהפינויוביוםאדמהתפוחישגנבו

בנובממהבלוק.לצאתלזרזןכדיבאסירותכלב

במחנההיהודיהדיןביתאותההרשיע8491בר

היהודי".בעםכ"בוגדתעליהוהכריזהעקורים

נורבהזה.הקלוןוהוסרהעונשהופחתבערעור

הריכוזבמחנהבכירבתפקידשכיהןיולסרט

וקיצואכזריתבהתנהגותהורשעצ'נסטוחובה

הכריזוהשופטיםב9491האסירים.כלפינית

מפוראמירהוהוסיפוהיהודיבעםכבוגדעליו

היהודי.מהעםמסולקהואככזהכישת

הפעולהמשתפינגדהמשפטייםההליכים

הםכעתהמדינה.קוםלאחרגםנמשכוהיהודים

דיןלעשייתהחוקייעודיחוקעלמבוססיםהיו

לההכדינוסחהחוק.0591ובעוזריהםבנאצים

היהנאצים.פושעיםולאיהודיםלדיןעמיד

שהענישואקסטריטוריאלירטרואקטיביחוקזה

ובטריטוריהלחקיקתוקודםשנעשומעשיםעל

המששלהיסודמעקרונותבחריגה"מדוברזרה.

אםאלאעונשין'איןלפיהםהפליליפט

גבולובתחומיחלהמדינהכשמשפטמזהירין'

ברוט.אומרתתיה"

פליהליכיםעשרותהתנהלוהחוקבחסות

שנים.כ52במשךישראליםיהודיםנגדליים

למוותנידוןאףמהםאחדלמאסרנשפטוחלקם

כילהיווכחמענייןלבסוף.הומתקעונשואך

כולללאפעולה""משתפילשפוטשנועדהחוק

הצליחלאהמחוקקפעולה.שיתוףהמונחאת

החהשימושהזאת.המורכבתבסוגיהלהכריע

במשפטדווקאהיהבחוקשנעשהביותרשוב

בישראללהורגשהוצאהיחידהאדםאייכמן

משפט.ביתבפסיקת

"הואהזה.החוקעלרבהביקורתישלברוט

שהיהורגשניפוליטימהלךשלתוצאההיה

אומהיאשואה"ניצולישלללחציםתשובה

שלבדרךהסוגיהאתלפתורניסה"הוארת.

ידילצאתוכךאשם'לאאו'אשםוגמרנוזבנג

עושיםהאלההדיןפסקיהזאתמהבחינהחובה.

ומבקשיםמורכבותהיסטוריותלסוגיותעוול

העקוריםבמחנותהיהודיםפלילייםמשפטומוסדותמדינהבהיעדר

הפעולהמשתפיעםלהתמודדכדימיוחדמשפטביתהפעילובגרמניה

לרהביליטציה"הדין"ביתבפנילדיןעמדוחשודיםמאותכמהמקרבם.

היהדות"נגדמזיקים"מעשיםויחידהאחתבעבירהאותםשהאשים

נתפסתבלתיחייםמציאות.4491טרזיינשטטבמחנהיודנראטישיבת

הערה




היהודיהעםמשותתסילוקהפעולהמשתפיעלגזרומאולתריםמשפטבתיובוכנוולרגחןמאוטהאחן,במחנותכקאפואיםששירתוקורט,ושתקקורטברנפלד

היהעונשולעבוד.חוליםשהכריחהואשםאלכסנדרוביץחייםהשוטר

לעונשנידוןליברמןיעקבהמטבחאחראיציבורית.פעילותעלאיסור

משאריתלחסוך"ישהשופטים,לדברילאסירים.מנותהקטיןכידומה

כאלה"׳פיהררים׳ידיעלמונהגלהיותהתענוגאתהיהודיוהעםהפליטה

כךכלמורכבתחברתית־מוסריתסוגיהלדחוס
נוקשותמשפטיותקטגוריותשלסדוםלמיטת
שלקו־׳תקיפה׳,אוחמורה׳׳חבלה׳חבלה׳,כמו
חות

$TS1$שלקוחות$TS1$
$DN2$שלקוחות$DN2$ריבוניתמדינהשלהפלילימהקוד

מתוקנת".

בעבירותהואשםלמשל,רוזנוואלד,אלימלך

העבו־במחנהקאפוכשהיהוחבלהתקיפהשל

דה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$אחתבעבירההורשעהואבפולין.בליו׳ין

עלמאסרלחודשונידוןסתם""תקיפתשל
הת־אחרים,שלומשפטיםמשפטונוכחתנאי.

עוררו

$TS1$התעוררו$TS1$

$DN2$התעוררו$DN2$למשל,אפשר,איךקשות:שאלותבברוט
במושגיהודיאסירמידישוטצליפתלבטא

אתלהביעאפשרכיצד"תקיפה"?הפורמלי

מקוםשחושףשוטרשלמהתנהגותוהסלידה
הסעי־אחדהאםאקציה?במהלךבגטומחבוא

פים

$TS1$הסעיפים$TS1$

$DN2$הסעיפים$DN2$הסי־אתלבטאיכולהרגיליםהפליליים

טואציה

$TS1$הסיטואציה$TS1$

$DN2$הסיטואציה$DN2$אנחנוגניבה?ומהיהזאת?הנוראה

שלכדיןשלאבלקיחהעליהלחשוברגילים

אתנעתיקאםאבלהחוקיים.מבעליוחפץ

נקבלהגטו,חייאללנוהמוכרגניבההמונח
להתייחסישואיךלחלוטין.שונהמשמעות

אךעבירה,הואשוחדהמוכרבעולםלשוחד?
חיים.שלדרךהואשוחדובגטאותבמחנות

לש־שביקשוהעובדהבעצםאיננו"העיוות

פוט

$TS1$לשפוט$TS1$

$DN2$לשפוט$DN2$אלאאיומה,בתקופהופעלושחיואנשים

רגילים,פלילייםבסעיפיםכךלשםבבחירה
ועצ־מודרניתמדינהשלממציאותשלקוחים

מאית

$TS1$ועצמאית$TS1$

$DN2$ועצמאית$DN2$ברוט.אומרתערכיה",אתומבטאים

הניגודשהיאמציאותעלאותם"מחילים

הגמור".

עםבידידלעתיםהלכהלחוקההיצמדות

השו־לפנישנפרשוהנסיבותשלההבנהחוסר

פט.

$TS1$.השופט$TS1$

$DN2$.השופט$DN2$דו־פרצופית,היתהשהנאשמת"ייתכן
עצמה,אתסיכנהגםאחרות,הצילהגםשהיא
אפשריכזהדבראםאבלהרגה.וגםהיכתהוגם

קשההריגרידא,מחשבתיתהגיוניתמבחינה

לטובתעצמואתהמסכןהאדםאותולמהלהבין

בכךמהסכנתלאעצמואתומסכןהזולת
למההסגר,מחנהבנסיבותמוותסכנתאלא

סדי־כרוצחאחתובעונהבעתיתנהגהזההאיש

סטי".

$TS1$."סדיסטי$TS1$

$DN2$."סדיסטי$DN2$צל־זאבהשופטכתבהאלההדבריםאת

טנר,

$TS1$,צלטנר$TS1$

$DN2$,צלטנר$DN2$ראשיתקאפוהנס,רייהשלהדיןבפסק

זה,במקרההשופט,כיסבורה,ברוטבבירקנאו.
בפניו.שנחשפההמציאותאתלהביןהשכיללא

להשת־חייבתאורשאיתהיתהממונה"אסירה

מש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$יכלהגםאךאחרות,אסירותכלפיבכוח

באזורהחייםשלההיבטיםאחדזהלהן.לסייע

ברוט.אומרתהאפור",

במשפ־עדויותכשקוראיםנוספת.בעיהויש

טים

$TS1$במשפטים$TS1$

$DN2$במשפטים$DN2$אפ־יהודים,קפואיםלדיןהועמדושבהם

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$באוהיהודיםשלשצרותיהםלחשוב

כללושהגרמניםבלבדהיהודיםשלמידיהם

הזה.מהסיפורחלקהיולא

מהותואתמביניםכאשרהגיוניכמובן"זה

צריכיםהיוהתביעהעדיהפליליהמשפטשל

הםואותההנאשם,שלבהתנהגותולהתמקד

חלקהיולאהגרמניםהמשפט.בביתסיפרו
חלו־למעשהנוצרהוכךשם.שנפרשמהסיפור

קה

$TS1$חלוקה$TS1$

$DN2$חלוקה$DN2$לגרמנים".יהודיםביןאחריותשלמעוותת

שלדבריואתברוטמצטטתזה,בהקשר

ואמר:הזההעיוותאתשזיהההסנגוריםאחד

שכאילוגירסהליצוריהודיםמנסים"והנה

במחנות...לצרותיהםאחראיםעצמםהיהודים

כאילוגמורים...צדיקיםהיוהגרמניםכאילו

גישההעצורים...בהרעבתאשםלבדוהקאפו

הללו".המשפטיםלכליסודהמשמשתמוטעית

ייחו־שאינהתופעההיאמורכביםקורבנות

דית

$TS1$ייחודית$TS1$

$DN2$ייחודית$DN2$היום.עדנמשכתהיאלמעשה,לשואה.רק

"המ־דוגמאות.שתיזהבהקשרמציעהברוט

ציאות

$TS1$המציאות"$TS1$

$DN2$המציאות"$DN2$המזעזעתהתופעהאתהולידהימינושל

ילדיםשל׳גיוסם׳כלומר,ילדים־חיילים.של

"ילדים־אומרת.היאשונות",צבאיותלמסגרות
חיילים

$TS1$ילדיםחיילים"$TS1$
$DN2$ילדיםחיילים"$DN2$מורכבים,לקורבנותקלאסיתדוגמההם

במקריםהמילהמובןבמלואקורבןהםשכן
שטיפותעובריםמהוריהם,נחטפיםהםרבים

בזמןבואךאחרות,נוראיות׳אילוף׳ודרכימוח
השתתפותםבמסגרתבאחריםפוגעיםהם

שונים".מלחמתייםבאירועים

שחיהמוכה,אישההיאנוספתדוגמה

בןאתהרגהכלשהוובשלבאלימהבמציאות
לק־וצריךמורכב,קורבןהיאכזו"אישהזוגה.
רוא

$TS1$לקרוא$TS1$
$DN2$לקרוא$DN2$שופ־מפישניתנוהשוניםהדיןפסקיאת

טיה

$TS1$שופטיה$TS1$

$DN2$שופטיה$DN2$כמהעדלהביןכדיבוחבוטכרמלהשל

המשפט".עלמקשהמורכבקורבןשלהייצוג

החותלטהרענו1להמוחלטהטוב

להבנהעדויותגםברוטמצאההמסמכיםבין

המור־למצבהישראליםמהשופטיםחלקשגילו

כב

$TS1$המורכב$TS1$

$DN2$המורכב$DN2$בביתשניתנהבפסיקהכך,נקלעו.שאליו

"שובנכתב:ב-0691אביבבתלהמחוזיהמשפט

בפרובלמטיקהנתקליםאנורבותשניםלאחר
אשריהודי,נאשםעלעונשיןהטלתשלהטרגית

הריכוזמחנותשלהשאולבייסורינתנסהבעצמו

עבי־ביצעאלהחייםתנאיכדיותוךהנאציים,

רות

$TS1$עבירות$TS1$

$DN2$עבירות$DN2$דין.לעשייתהחוקלפיהנרדפיםאחיוכלפי
בכלל,קשההעונשמידתקביעתשלהתפקידאם
אלה".במקריםשבעתייםקשההואהרי

ביתנשיאבהמשךשהיהמיאחר,דיןבפסק

אתמצאכהן,בנימיןאביב,בתלהמחוזיהמשפט

עבירותבכמהאותווהרשיעבדיןחייבהנאשם

"רואהכתב:מכןלאחרדין.לעשייתהחוקלפי

סיבהכלליאיןכילזיכרוןלרשוםלנכוןאני

הנא־לשואהעוברהנאשם,היהכיבכךלפקפק

צית,

$TS1$,הנאצית$TS1$

$DN2$,הנאצית$DN2$בכלטובויהודיממוצעמזגובעלהגוןאדם
הנאשםנהגלאכיאנימשוכנעהשנה...ימות

אחרבינוניאדםבמקומונוהגשהיהממהאחרת

החברהחוליותסביבושנתפקקוממוצע,בר־מזג

הגישהאתמעריכהברוטבידו".שלטוןושניתן

אנושיתראייהמשקפיםהללו"הדבריםהזאת.

נסיבותמתוךהאדםאתלדוןשמבקשתוחכמה,

ולאעבודהובמחנהבגטוכשוטרשלוהחיים

במדי־שחימישלומתנשאתיהירהעמדהמתוך

נה

$TS1$במדינה$TS1$

$DN2$במדינה$DN2$אומרת.היאוריבונית",עצמאית

השופטשלדבריוהםבמיוחדמהדהדים

הערה
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פך

$TS1$שהפך$TS1$

$DN2$שהפך$DN2$הפעו־שיתוףשללמורכבותהסמליםלאחד

לה
$TS1$הפעולה$TS1$

$DN2$הפעולה$DN2$מעשהכל"לאבשואה.הנאציםעםהיהודי

ולא׳קולבורציה׳בשםייקראפעולהשיתוףשל

להםוהושיטהנאציםעםמגעשקייםאדםכל

כתב׳קולבורטור׳",בכינוייוכתםמסוימתעזרה

להת־שהמריצוהובמניעיםתלוי"הכלאגרנט.

נהג

$TS1$להתנהג$TS1$

$DN2$להתנהג$DN2$ייראו,לאאלהמניעיםאםשהתנהג.כפי

מבחינהכשריםבלתיאופסוליםהרבים,בעיני

להתנהגותולייחסמוצדקיהיהלאשובמוסרית,
דופילהטיללנואלפעולה.שיתוףשלאופי

העשוימעשהביודעיןשעשהמשוםרקבאדם

שעשההתבררכאשרהנאצים,מטרותאתלקדם

פגומיםושאינםכשריםשהםמניעיםמתוךזאת

כזהאדםלכנותלנוחלילהמוסרית.מבחינה

פעולה".משתףבשם
במחקרהרווחתהטענהאתדוחהברוט

התמודדהבההראשונההפעםשלפיהההיסטורי

אייכמןבמשפטהיתההשואהזוועותעםישראל
שורתשלהארכיוניהתיעודב-1691.שנפתח

קודםבישראלשנערכויהודיםנגדהמשפטים
הזאת.הטענהעלמערעראייכמן,שללחטיפתו

הציבוריהמשפטכיכלליבאופןלומר"ניתן

׳הגדו־השואהבמשפטיורקאךמכירהישראלי

לים׳:

$TS1$:׳הגדולים׳$TS1$

$DN2$:׳הגדולים׳$DN2$משפטיםדמיאניוק.ומשפטאייכמןמשפט

בג־הייסוריםחייאתהעדיםמפישגוללואלה,

טאות

$TS1$בגטאות$TS1$

$DN2$בגטאות$DN2$החברהבפניהציגוהמחנות,זוועותואת

ההשמדהאת׳הגדולה׳,השואהאתהישראלית

היהודיםהוצגואלהבמשפטיםנוראותה.במלוא

הנאצי",הצוררהפושע,מולטהוריםכקורבנות
לאדברשוםכמעטלדבריה,מנגד,אומרת.היא

לכןקודםעודשנערכוהיהודים,ממשפטינשאר
מחנות.ובאותםגטאותבאותםועסקו

הציבורפשוט.לכךמציעהשהיאההסבר

וסבל־זמןיכולת,חסרהדבריםשמטבעהרחב,

נות

$TS1$וסבלנות$TS1$

$DN2$וסבלנות$DN2$סיפורמחפשדברים,שללעומקםלרדת

ברורההיאו"רעים""טובים"ביןהחלוקהשבו

במ־בקלותמבוקשואתמצאהואוחד־משמעית.

שפט

$TS1$במשפט$TS1$

$DN2$במשפט$DN2$,ומו־הנאציהפושעלדיןעמדשבהאייכמן

לו

$TS1$ומולו$TS1$

$DN2$ומולו$DN2$היהודים.הניצוליםאחתכקבוצההתייצבו

הפושעמולהמוחלט,הרעמולהמוחלט"הטוב

ממשפטבניצוליםברוט.כדבריה׳אמיתי"׳,

במשפטילדיןשעמדולניצוליםבניגודאייכמן,

הוצגוכולםהםרבב.כלדבקלאהיהודים,

כ"מושלמים".

הוצאאייכמןכאשר"ניצחו",הםשבומהרגע

בהתמודדותהצורךברוט,לדבריהתייתר,להורג,

כרוךהיהאשריהודים,מוליהודיםשלהפנימית

פני־וטיהורניקוייהודית,התנהגותשלבהוקעה

מי.

$TS1$.פנימי$TS1$

$DN2$.פנימי$DN2$עודאיןכךומשוםמובהק.באופןניצח"הטוב

אומ־היאהפנימי",בפצעולחטטלהמשיךצורך

רת.

$TS1$.אומרת$TS1$

$DN2$.אומרת$DN2$גםאייכמןבמשפטרואהברוטמכך.יתרה

ציוניתבמעטפתעטוףודידקטיחינוכיאלמנט

ישראלמדינתשבמרכזהמובהקת,אידיאולוגית

בלעדיוכפתרוןהיהודיהעםשלגאולתוכמוקד
לאמנגד,היהודים,ממשפטיהגולה.תחלואילכל
להצמיח.היהשניתןערכיםכלהיו

הנושאלכותרותועלהשבהאחרונותבשנים

סביבהגרמניםעםהיהודיהפעולהשיתוףשל

בר־הפולניהעםבנישלחלקםעלהסוערהדיון

דיפת

$TS1$ברדיפת$TS1$

$DN2$ברדיפת$DN2$כיטועניםהפולניתבהנהגהבשואה.יהודים

אינםאשרבודדים,שלשולית,בתופעהמדובר

קיימתהיאוכיכקבוצה,הפולניהעםאתמייצגים
דבריוהיהודיהעםבקרבזאתובכללהעם,בכל

בש־מורבייצקימתיאושפוליןממשלתראששל

נה

$TS1$בשנה$TS1$

$DN2$בשנה$DN2$,פולניםפעולהמשתפי"היושלפיהםשעברה

סערהעוררויהודים",פעולהמשתפישהיוכפי

כשברוטהעמים.שניביןשערךההקבלהבשל

ההנהגהשלגישתהאתלהביןאפשראםנשאלת

לעשותמקפידההיאשלה,המחקרנוכחהפולנית
המקרים.ביןברורההפרדה

והמחקרפוליןממשלתראששל"אמירותיו
מנוגדותשונות,מוצאנקודותמשתיבאיםשלי

לס־לכסות,לייפות,היוםמבקשתפוליןאפילו.

גור,

$TS1$,לסגור$TS1$

$DN2$,לסגור$DN2$,סי־ולעצבמוחלטיםדבריםלקבועלצמצם

פור

$TS1$סיפור$TS1$

$DN2$סיפור$DN2$פולניםשלהתנהגותםאתשישכיחלאומי

מהתפשטותכחלקוזאתהשואה,בתקופת

היאאירופה",מרכזובמדינותבפוליןהלאומנות

מבקשתאניהפוכה.שליהמוצא"נקודתאומרת.

נקיציבורידיוןלפתוחהכיסויאתלהסירלגלות,
ומסטריאוטיפים.קדומותמדעותמוסרי,משיפוט

פעולהשיתפושיהודיםהיאשליהמוצאנקודת
אפ־ואילהחביאאפשראינקודה.הגרמנים.עם

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$יהודיםביןפעולהשיתוףמהתופעה.להתעלם

ובמ־בגטאותהשואה,ימיבכלהתקייםלגרמנים

חנות,

$TS1$,ובמחנות$TS1$

$DN2$,ובמחנות$DN2$יהודיםשלהתנהגותםמסיפורחלקוהוא

הגבורה".סיפוריכמובדיוק

אינוהיהודיהעםבעיניהכימדגישה,ברוט

לאחדשנקלעהעמים,ככל"עםאלאנבחר","עם

שהואסיוטביותר,הגדוליםהאנושייםהסיוטים

כללקבלמסרבתהיאזאת,עםאדם".ידימעשה

הנאציםעםהיהודיהפעולהשיתוףביןהשוואה

איתם.אחריםעמיםבנישלפעולהשיתופילבין

מש־שלמובהקתוצרהיהיהודיפעולה"שיתוף

טר

$TS1$משטר$TS1$

$DN2$משטר$DN2$לראשונהאולישהפך,הגרמניהרצח

למכשירקורבנותיואתהאנושית,בהיסטוריה

מנג־יצירתשלבדרךהןהם,השמדתםבתהליך

נון

$TS1$מנגנון$TS1$

$DN2$מנגנון$DN2$מחיקתשלבדרךוהןפעולהשיתוףשל
הישרדותשללדרגהוהורדתםהאנושייםהחיים

יהודיפעולהמשתףדומהאיןזומבחינהבלבד.

אחר".אופולניפעולהלמשתף

מלחמתפרוץאחרישנה80שחייםאנחנו,

תופעהלהסבירבכלליכוליםהשנייה,העולם

אליה?היחסואתכזו

שק־וככלשולחניעלנערמושמסמכים"ככל
ראתי

$TS1$שקראתי$TS1$
$DN2$שקראתי$DN2$מבינהלאשאניהבנתיושובשובבהם

היוםלבוארשאיאינושאישהבנתידבר.שום

השאול,בתחתיתהתנהגותםעלאנשיםולשפוט
אתאנשיםחורציםשבההמהירותכךומשום

שלהנוחותמתוךאוכלללהביןבליעמדתם,

אלהכלעצמאיתומדינהמזגןמרופד,כיסא

הנשפט".עלמאשרהשופטעליותרמלמדים

פוליטימהלךשלתוצאההיהובעוזריהםבנאציםדיןלעשיית"החוק

ניסה"הואברועאומרתשואה",ניצולישלללחציםתשובהשהיהורגשני,

ולצאתאשם,לאאואשםוגמרנו,זבנגשלבדרךהסוגיהאתלפתור

מורכבות"היסטוריותלסוגיותעוולעושיםהאלההדיןפסקיחובה.ידי

הערה



